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Resumo 

A produção desse trabalho possui como objetivo 
documentar e analisar relações interseccionais de 
gênero e velhice nas histórias das vidas das mulheres 
idosas matriculadas no programa de extensão 
“Universidade Aberta para a Terceira Idade (UATI)” da 
Universidade Estadual de Ponta Grossa (PR). Para 
registrar essas experiências e condições de vida 
recorremos a um questionário investigativo 
disponibilizado às extensionistas. As considerações 
foram apreciadas sob análise de conteúdo de Bardin 
(2009), o que caracteriza nossa pesquisa como de 
abordagem qualitativa e estudo de campo. Perpassamos 
temas como: Gênero, Velhice, Educação Permanente à 
Terceira Idade, Desigualdades e Violências. 
Fundamentam a produção autoras de perspectiva 
feminista como Simone de Beauvoir, Joan Scott, Alice 
Bianchini, e pesquisadoras da área da Gerontologia: Rita 
de Cassia da Silva Oliveira, Paola Andressa Scortegagna 
e Flávia Oliveira, dentre outros(as). Em suma esse 
material documenta as histórias de vida de mulheres 
idosas que enfrentaram múltiplas desigualdades e 
violências em suas trajetórias e encontram na UATI 
novas perspectivas de vida. 

Introdução  

No ano de 2019 o IBGE registrou que a 
população idosa corresponde a 13% da população, cerca 
de 28 milhões de brasileiros(as). Esses dados tendem a 
aumentar diante do envelhecimento populacional e da 
ampliação de tecnologias de manutenção da vida. Sendo 
assim, a população de idosos(as), que corresponde a 
pessoas com mais de 60 anos, segundo a OMS, ganhou 
novos olhares do campo sociológico que culminou na 
ampliação das políticas públicas, como a Política 
Nacional do Idoso (1994) e o Estatuto do Idoso (2003). 
Esse último garantiu o acesso das pessoas idosas à 
escolaridade básica e ao fomento das UATIs, as 
Universidades Abertas para a Terceira Idade, na 
intenção de equiparar contextos desiguais de acesso à 
Educação, a partir desses projetos extensionistas nas 
universidades. Nesse sentido, em vista da participação 
massiva de mulheres na UATI da Universidade Estadual 
de Ponta Grossa (PR), desejamos investigar que 
contextos a fizeram chegar no programa, com o objetivo 
de documentar e analisar relações interseccionais de 
gênero e velhice nas histórias das suas vidas.  

Material e Métodos 

A fim de acessar essas vivências e contextos 
das mulheres da UATI-UEPG, recorremos a um 
questionário investigativo disponibilizado virtualmente 
para as mulheres matriculadas no programa de 

extensão. Foram coletadas 57 respostas que foram 
estudadas por análise de conteúdo de Bardin (2009), o 
qual consiste em organizar, codificar e categorizar dados 
da abordagem qualitativa. 

Resultados e Discussão 

As mulheres não casadas são 69% e/ou viúvas. 
51% não frequentaram a Universidade anteriormente a 
UATI. 57% não conseguiram acessar a Universidade por 
problemas relacionados a gênero, trabalho, família e 
maternidade. 92% de nossas idosas reconheceram ou 
vivenciaram contextos de desigualdade de gênero. 65% 
sofreram violência doméstica em suas tipificações. 61% 
vivenciaram violências contra a pessoa idosa. 32% 
encontraram na UATI novas possibilidades de amizade e 
interação. 

Conclusões 

Esse estudo nos levou a concluir e demarcar que 
a Universidade Aberta para a Terceira Idade proporciona 
que as mulheres idosas possam ressignificar e construir 
novas perspectivas sobre suas próprias vidas, sobre 
suas dores, seus medos, seus sonhos antigos, suas 
noções sobre autonomia, autoestima e independência. 
Sendo assim, as UATI’s tornam-se o principal espaço, 
deliberado legislativamente, para manter idosos(as) em 
pleno e contínuo processo (re)educativo, qualificando 
suas vidas em múltiplas interações entre si, entre 
comunidade universitária, científica e sociedade. 
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