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True to Age, True to gender, TAG, é um projeto 
Erasmus+ cofinanciado pela Comissão 
Europeia que trata do capital de género 
introduzido por mulheres para programas de 
educação de adultas/os idosas/os. Dito isto, 
vamos colocar algumas perguntas.

Os educadores e as educadoras adultos/
as, envolvidos/as na educação de pessoas 
idosas, estarão disponíveis para identificar e 
incluir a experiência de género das mulheres, 
das suas questões sociais e dos seus valores 
nos programas educativos que desenvolvem 
para elas? 

Estarão conscientes do seu dever de 
capacitar os aprendentes idosos em geral e 
as aprendentes idosas em particular? De que 
modo podem demonstrar a sua vontade? 

Ao dar espaço às questões sociais das 
mulheres idosas nos seus programas para 
pessoas adultas idosas, aliviam assim os 
estereótipos sobre a velhice e as mulheres 
idosas. Os educadores e as educadoras 
são convidados/as a discutir as questões 
de género, transmitindo conhecimentos de 
género enquanto têm o cuidado para mudar 
a linguagem de género para uma linguagem 
neutra.

Finalmente, em que medida os valores de 
género, ou seja, os valores das mulheres, 

se sobrepõem aos valores europeus 
fundamentais e universais?

Agora, a tarefa dos educadores e das 
educadoras não se reduz apenas à 
transmissão de conhecimentos disciplinares 
e o seu papel não se limita apenas à facilitação 
da aprendizagem das/os aprendentes. 
Devem capacitar os/as idosos/as sempre que 
possível, incluindo o seu capital de género no 
programa, abordando a igualdade de género, 
apontando para a velhice e denegrindo os 
estereótipos sociais sobre a velhice e o 
género.

Se um deles não existe, os outros ficam 
vulneráveis.   Para ilustrar este ponto, existe 
uma baixa igualdade de género num país 
onde os políticos homens decidem sobre 
o corpo das mulheres (interrupção da 
gravidez, por exemplo) e a democracia está 
ameaçada quando o Estado de Direito não é 
respeitado pelo governo, nem existem boas 
perspetivas de paz se uma grande parte do 
PIB é investida em armas e exército, e uma 
menor em educação e ciência. Os valores têm 
um grande impacto na tomada de decisão, 
compromisso, comportamento, ações e 
cultura.

Os educadores e as educadoras adultos/as 
preocupam-se com os valores e a mudança 
de atitudes. Em relação aos valores sociais, 
cada sociedade (as sociedades europeias 
incluídas) olha para a sua própria história, 
derivando dela o seu próprio conjunto de 
valores. Os educadores e as educadoras 
adultos/as devem também lembrar-se que os 

Introdução



4

valores estão interligados. Se um deles é fraco, 
os outros tornam-se também vulneráveis. Um 
exemplo disto é a fraca igualdade de género 
num país onde os políticos masculinos 
tomam decisões sobre o corpo das mulheres 
(interrupção da gravidez, para citar um). Além 
disso, a democracia é ameaçada quando o 
governo não respeita o Estado de direito. E 
a paz é ameaçada quando uma grande parte 
do PIB é investida em armas e força militar, e 
uma pequena parte é investida em educação 
e ciência. Os valores têm um grande impacto 
na tomada de decisões, compromisso, 
comportamento, ações e cultura.

Além disso, a experiência dos parceiros 
do projeto mostrou que apenas poucos 
europeus poderiam nomear com certeza os 
«valores europeus» mais básicos, aqueles de 
que todos os outros valores são derivados. 
Como resultado disso, neste Manual True to 
Age, True to Gender, estamos preocupadas 
com uma comparação dos «valores sociais 
femininos” e dos valores europeus básicos.

Além disso, os valores, sejam eles individuais 
ou sociais, não são estáveis. Por um lado, 
quais são os valores sociais das mulheres 
mais importantes nas sociedades europeias 
atuais e, por outro lado, como é que os 
valores europeus básicos (direitos humanos 
universais; princípios democráticos; princípios 
do Estado de direito; separação entre política 
e religião; julgamento baseado na razão, 
o ser humano como medida de todas as 

coisas) os satisfazem? Os europeus de hoje 
pensam e agem de uma forma humanista, 
isto é, racional, secular, observando o 
Estado de direito, protegendo democrática e 
respeitosamente os direitos humanos. Agora, 
os valores e direitos europeus básicos são 
aplicados igualmente a homens e mulheres?

Os valores das mulheres podem ser apoiados 
através da discussão das questões que 
afetam o seu género. Assim, essas questões 
são os tópicos dos módulos deste Manual e 
os de um curso de formação combinada True 
to Age, True to Gender para educadores de 
adultos.

Cada Módulo tem um título curto e cativante 
seguido de um subtítulo mais longo. Além 
disso, cada módulo começa com uma 
introdução que explica o tema do módulo, os 
seus objetivos e o seu significado. Seguem-
se os títulos de três unidades que, em síntese, 
compõem o Módulo. Tanto educadores 
de adultos como aprendentes idosas/os 
são sistematicamente desafiadas/os a 
reconhecer algumas teorias importantes 
apresentadas no Módulo e eventualmente 
discuti-las.

Este Manual é composto por sete módulos e 
dois anexos, todos escritos em inglês. Apenas 
os módulos serão traduzidos para as línguas 
nacionais. 

Os editores



PESSOAS IDOSAS, 
MULHERES IDOSAS E O 
SEU ENVOLVIMENTO
COMO É QUE A EDUCAÇÃO DE ADULTOS IDOSOS CONTRIBUI PARA A CIDADANIA ATIVA E A 
PARTICIPAÇÃO DAS PESSOAS IDOSAS NA SOCIEDADE? ATÉ QUE PONTO ISSO AS AJUDA A 
TOMAR CONSCIÊNCIA DOS SEUS DIREITOS E LHES PERMITE COMPROMETEREM-SE COM A 
JUSTIÇA SOCIAL?

Módulo 1
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PESSOAS IDOSAS, MULHERES IDOSAS E O SEU ENVOLVIMENTO  Módulo 1

A educação de pessoas adultas idosas 
é a combinação de conhecimentos 
disciplinares, estimulando conhecimentos 
experienciais, introduzidos tanto por 
aprendentes como por educadores. 
Trata-se também de fomentar novas 
aprendizagens. Mas não só isso! A 
educação das pessoas idosas, que a 
sociedade empurra para as margens, tem o 
objetivo de as capacitar para se tornarem 
cidadãos e cidadãs ativos/as, participantes 
e contribuintes. Apenas as pessoas adultas 
idosas comprometidas e envolvidas 
(mulheres idosas) se tornam detentoras de 
direitos, desfrutando e apoiando uma maior 
justiça social.

A esperança de vida em todo o mundo tem 
vindo a aumentar ao longo dos últimos 
séculos, juntamente com o desenvolvimento 
científico. Isto resultou em oportunidades e 
soluções que permitem à parte mais velha 
da população mundial crescer e atingir novas 
fases da vida.

A velhice é um termo que hoje se refere 
principalmente a pessoas com mais de 65 
anos de idade, como afirma a Organização 
Mundial da Saúde (2011). Contudo, há países 
em que este limiar é mais baixo, por exemplo, 
a Austrália, onde a referência é 50 anos (OFTA, 
2019), e África, onde é de 55 anos (Sagner, 
Kowal, Dowd, 2002).
  
Apesar dos diferentes números que a definem 
– que têm vindo a mudar e continuarão a 

Unidade 1. Pessoas idosas e a importância 
do seu envolvimento social

mudar ao longo do tempo – na realidade a 
velhice representa para todas as pessoas a 
fase final dentro do ciclo de vida. Caracteriza-
se em relação aos adultos mais jovens por 
fatores como mobilidade limitada, aumento 
da fragilidade e suscetibilidade à doença, 
lesões e doenças (OMS, 2011). Há muitas 
mudanças na velhice em termos de interação 
familiar e social, relações de trabalho, 
oportunidades de aprendizagem e lazer 
(OMS, 2011; OFTA, 2019).

As pessoas idosas enfrentam frequentemente 
estereótipos baseados no envelhecimento que 
são crenças excessivamente simplificadas e 
exageradas sobre pessoas ou eventos – que 
podem ser positivas ou negativas. Mas os 
estereótipos distorcem a realidade e deixam 
de lado as particularidades. Os estereótipos 

Resumo do Módulo

O módulo é composto por três unidades 
seguidas de Verifique a sua compreensão 
e Referências.
• Unidade 1.   Pessoas idosas e a importância 

do seu envolvimento social
• Unidade 2. Contribuição da educação de 

adultos para a participação social e ativis-
mo das mulheres

• Unidade 3. Ser titular de direitos na velhice
• Verifique a sua compreensão. As seguintes 

declarações são verdadeiras ou falsas?
• Referências
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inibem frequentemente o envolvimento das 
pessoas idosas na sua comunidade e na 
sua vida pessoal. Para ilustrar este ponto, 
estamos certos de que todos já ouviram falar 
que as pessoas idosas são menos produtivas 
em comparação com os adultos mais jovens; 
que elas não podem aprender bem devido aos 
seus velhos padrões de aprendizagem; que 
elas são sensatas, mas esquecidas (OFTA, 
2019). Algumas pessoas idosas podem ser 
esquecidas, mas não necessariamente todas.

Porque é tão importante o envolvimento 
dos adultos e das adultas idosos/as? As 
pessoas idosas são especialistas e possuem 
um capital social e cultural essencial para a 
comunidade, e isso não pode ser perdido. 
Vejamos os benefícios do envolvimento das 
pessoas idosas (OFTA, 2019).

Benefícios para si mesmas:
• Sentem-se valorizadas;
• A sua confiança e o gosto pela vida 

aumentam, a sua saúde e bem-estar 
melhoram;

• Têm mais oportunidades de expressar as 
suas ideias e necessidades, sabendo que as 
suas opiniões são importantes;

• A sua confiança nas instituições 
governamentais melhora;

• O seu sentimento de realização cresce;
• Podem ajudar a dissipar os mitos e 

estereótipos associados ao envelhecimento. 

Benefícios para as instituições 
governamentais:
• Aprendem com a diversidade de 

conhecimento e de experiência das pessoas 
idosas;

• Ganham uma melhor compreensão das 
oportunidades oferecidas por um grande e 
crescente mercado de consumo;

• Podem beneficiar das experiências das 
pessoas idosas no ativismo social;

• São mais confiáveis nas respostas às ideias 
da comunidade;

• Podem estar na vanguarda de uma 
abordagem totalmente nova do 
envelhecimento.

Benefícios para a comunidade:
• Pode aprender com os conhecimentos e a 

experiência das pessoas idosas;
• Pode beneficiar da ajuda, trabalho, tempo 

das ligações sociais e tudo o mais que 
as pessoas idosas estejam dispostas a 
oferecer;

• Pode desenvolver relações intergeracionais, 
provando que as comunidades que apoiam 
todas as idades são boas para todas as 
gerações; 

• Tornar-se-á mais coesa capaz de usar mais 
capital social e promover a propriedade 
sobre as decisões;

• A qualidade das suas decisões e dos seus 
resultados para a comunidade irá aumentar.

Unidade 2. Contribuição da educação de adultos para 
a participação social e ativismo das mulheres

• Apesar das medidas tomadas no percurso 
da equidade de género ao longo dos anos, 
as mulheres ainda são consideradas uma 

categoria vulnerável. Como acontece 
com as pessoas idosas, as mulheres são 
propensas a uma série de estereótipos que 
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PESSOAS IDOSAS, MULHERES IDOSAS E O SEU ENVOLVIMENTO  Módulo 1

as inibem de se envolverem plenamente 
social e politicamente. Quanto mais estes 
dois critérios se entrelaçam, mais difícil é 
para as mulheres idosas contribuírem para 
a sua comunidade.

• A participação social é definida como 
o envolvimento de um indivíduo em 
atividades que proporcionam interação 
com outros membros da sociedade ou da 
comunidade fora do ambiente doméstico 
ou familiar (Aroogh, Shahboulaghi, 2020). A 
participação social baseia-se nas relações 
sociais e envolve ações por meio das quais 
os recursos pessoais são partilhados com 
os outros. Dependendo do tipo de recursos 
pessoais partilhados, podem existir três 
tipos de participação social (Aroogh, 
Shahboulaghi, 2020):

• participação social comunitária/coletiva
• participação social produtiva
• participação social política – envolve tomar 

decisões sobre grupos sociais. Esse tipo 
de participação social também pode ser 
referido como ativismo social, pois envolve 
esforços direcionados para fazer mudanças 
políticas ou sociais.

• A competência social e cívica é fundamental 
para cada pessoa na sociedade baseada 
no conhecimento e expressa-se através da 
capacidade para participar de forma eficaz e 
construtiva na vida social e profissional e de 
se envolver ativamente em sociedades cada 
vez mais diversas (Brand, Schmidt-Behlau, 
2019). Assim, a questão é: Como encorajar 
as mulheres em geral e especialmente as 
mulheres idosas para a participação social 
comunitária e política? 

• Os resultados da investigação de vários 
estudos de caso sugerem que os programas 
de educação de adultos desempenham 

um papel fundamental na forma como os 
aprendentes adultos, jovens ou idosos, 
homens ou mulheres, compreendem e 
experimentam a participação social ativa 
(Brand, Schmidt-Behlau, 2019). Assim, a 
chave para envolver as mulheres, incluindo 
as mulheres idosas, na participação social e 
na cidadania ativa tem como objetivo ajudá-
las a:

• conhecer os seus próprios recursos e como 
melhor colocá-los em prática;

• sentir-se capacitada a agir em nome das 
suas crenças;

• experimentar o sentimento de que a sua voz 
e opiniões são importantes;

• compreender os princípios da sociedade 
civil e da mudança social;

• encontrar a sua motivação para uma 
causa e moldar sua própria voz. 

Para alcançar todos esses objetivos, os 
programas de educação de adultos – ou 
seja, todas as formas de aprendizagem 
empreendidas por indivíduos maduros – 
destinados a desencadear a participação social 
e o ativismo das mulheres devem concentrar-se 
em três dimensões-chave (DGR-CE, 2003):
 
capacidade – desenvolver um sentido de 
agência, de competência e de afetar a mudança;
responsabilidade – assumir a responsabilidade 
por alguma questão social, responder e lidar 
com um desafio;
identidade – formar a própria identidade 
pessoal, desenvolver convicções, opiniões, 
ideias, ligações entre si e sobre si mesmo e 
outras pessoas.
Nesse sentido, os programas de educação 
de adultos têm o potencial de sensibilizar, 
estruturar conhecimentos, moldar atitudes, 
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Unidade 3. Ser titular de direitos na velhice

Todos os seres humanos têm direitos e 
esses direitos não diminuem à medida que 
as pessoas envelhecem. Pelo contrário, em 
algumas esferas políticas acredita-se que 
as pessoas idosas devem ter direitos mais 
específicos do que os adultos mais jovens. 
A este respeito, as Nações Unidas têm vindo 
a debater a Convenção dos Direitos das 
Pessoas Idosas há décadas, porém ainda 
não foi adotada. Os direitos das pessoas 
idosas cruzam-se frequentemente com os 
estereótipos baseados na idade. Por exemplo, 
as pessoas idosas são percebidas na maioria 
das vezes como um fardo para as gerações 
mais jovens, o que pode ser verdade nos casos 
em que o Estado tem um défice de recursos.  
Ainda assim, se as pessoas idosas forem 
autorizadas a manter o trabalho remunerado, 
e se tiverem pensões ou poupanças, elas são 
de facto capazes de apoiar os mais jovens 
pagando os brinquedos, roupas ou tempos 
livres dos netos ou ajudando no pagamento 
de hipotecas ou no pagamento mensal de 
automóveis. 

Em vez de promover a ideia de dependência 
de sistemas de proteção social, os decisores 
políticos podem concentrar-se em capacitar 
as pessoas idosas a serem ativas e 
autossuficientes.

Ter direitos inclui o direito de participar, o 
direito de ter os seus pontos de vista, o direito 
de tomar decisões e de ter uma palavra a 
dizer na tomada de decisões governamentais 
(OFTA, 2019). Todas as pessoas, incluindo as 
idosas, possuem recursos pessoais – tempo, 
aptidões, competências, conhecimentos, 
etc. – que podem ser bem utilizados na 
comunidade. Cada pessoa idosa pode 
encontrar o seu próprio lugar no sistema 
social de uma forma positiva, de modo a que 
não seja um fardo para outras gerações, mas 
um valor acrescentado. 
Assim, estimular a comunidade, a 
participação produtiva, política e social é 
uma forma saudável de fazer com que os e 
as adultos/as idosos/as beneficiem dos seus 
direitos e, além disso de «aliviar» as gerações 
mais novas.

Empreender uma abordagem de parceria com 
pessoas idosas significa que os resultados 
e benefícios são partilhados. Tratar as 
pessoas idosas como iguais juntamente 
com outros interessados é importante para 
aumentar a confiança, as relações de trabalho 
colaborativas e as parcerias genuínas (OFTA, 
2019). É como diz o provérbio africano: 
«Aqueles que respeitam as pessoas idosas 
preparam o seu próprio caminho para o 
sucesso».

cultivar recursos pessoais e moldar 
competências comunitárias e cívicas – 
todas elas imprescindíveis para promover 
socialmente mulheres ativas e pessoas 
idosas.
• Nesse sentido, os programas de educação 

de adultos têm o potencial de sensibilizar, 
estruturar conhecimentos, moldar atitudes, 
cultivar recursos pessoais e moldar 
competências comunitárias e cívicas – 
todas elas imprescindíveis para promover 
socialmente mulheres ativas e pessoas 
idosas.
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A velhice é a fase final do ciclo de vida.

VERDADEIRO FALSO

Os estereótipos baseados na idade 
são crenças específicas que refletem 
as particularidades da realidade na 
velhice.

VERDADEIRO FALSO

O envolvimento das pessoas idosas 
traz benefícios para si, para o governo 
e para toda a comunidade.

VERDADEIRO FALSO 
 

A participação social é baseada nas 
relações sociais e envolve ações 
através das quais os recursos pessoais 
são partilhados com os outros.

VERDADEIRO FALSO

Os Programas de educação de 
adultos são capazes de fornecer 
conhecimento, mas não podem 
desenvolver habilidades e moldar 
atitudes.

VERDADEIRO FALSO

Ser titular de direitos na velhice é 
mais facilmente alcançado através 
da capacitação para ser ativo/a e 
autossuficiente.

VERDADEIRO FALSO

Verifique a sua compreensão
As seguintes declarações são verdadeiras ou falsas?
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RESPOSTAS

1. Verdadeiro / 2. Falso / 3. Verdadeiro / 4. 
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A LONGA MARCHA PARA OS DIREITOS, A IGUALDADE E OS VALORES EUROPEUS Módulo 2

Este módulo trata da posição passada e 
presente das mulheres na sociedade e do 
lento desenvolvimento dos direitos das 
mulheres no sentido de estas se tornarem 
titulares de direitos nas sociedades 
europeias modernas. Os direitos das 
mulheres não são garantidos. Pelo 
contrário, são necessários esforços de 
mulheres capacitadas para proteger os 
seus direitos.

Como as mulheres representam metade da 
população do nosso planeta, não as podemos 
simplesmente ignorar na formação da história 
do mundo. Desde o início da humanidade, 
as mulheres tiveram que ultrapassar muitos 
obstáculos para mudar a sua condição de 
‘mãe’ e serem autorizadas a participar na 
sociedade juntamente com os homens.

Desde o período pré-histórico até ao 
moderno, a sociedade esperava que fossem 
principalmente donas de casa e mães. 
Os seus principais deveres eram procriar, 
assegurar que a família fosse bem alimentada 
e cuidada, e assegurar que o seu agregado 
familiar fosse devidamente gerido.

Unidade 1.  Os papéis sociais das mulheres
no passado e no presente

A revolução de 1789 na Europa dá origem 
a uma nova tecnologia que requer mais 
mãos nas fábricas. As mulheres começam a 
participar igualmente no trabalho industrial, 
embora recebam salários mais baixos do que 
os homens.

No final do século XIX, as mulheres 
começaram a inscrever-se nos estudos 
universitários e a trabalhar em certos setores. 
Antes disso, uma mulher casada trabalhadora 
seria desaprovada. 
Cuidar do seu marido e dos seus filhos era o 
seu principal dever.

A revolução industrial e as indústrias de 
guerra precisavam de mais mãos. Durante 

Resumo do Módulo

O módulo é composto por três unidades 
seguidas de Verifique a sua compreensão
e Referências.
• Unidade 1. Os papéis sociais das mulheres 

no passado e no presente
• Unidade 2.  A longa marcha em direção aos 

direitos das mulheres e à igualdade de géne-
ro na União Europeia 

• o Estados Membros  
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a guerra, houve um défice de mão-de-obra 
masculina e as mulheres substituíram os 
homens no trabalho. Consequentemente, o 
seu novo papel nas fábricas era socialmente 
aceite, mesmo se fossem casadas.

A partir do século XIX, houve uma mudança 
de valores e uma nova era de rebelião em 
relação à tradição, família e religião. No século 
XX, a sociedade reconheceu a igualdade de 
direitos das mulheres em relação aos direitos 
dos homens.  

Hoje, os papéis das mulheres mudaram 
drasticamente. Praticamente não há 
profissão que não seja acessível a homens 
e mulheres. Ambos podem ser enfermeiros 
ou enfermeiras, primeiro-ministro ou 
primeira ministra, o/a presidente, o/a militar, 
professor/a, o/a astronauta, o/a artista, ator 
ou atriz, informático/a, médico/a, etc. No 
entanto, também sabemos que em algumas 
áreas as mulheres estão sub-representadas. 
Algumas profissões ainda são dominadas 
por homens, incluindo certas áreas da 
ciência, tecnologia, engenharia, matemática e 
medicina em alguns países. As mulheres não 
só são menos representadas em algumas 
áreas de trabalho, como também são 
menos remuneradas por desempenharem 
as mesmas funções e ocuparem o mesmo 
cargo que os seus homólogos masculinos.
Embora os papeis das mulheres tenham 

mudado nos últimos 100-300 anos, alguns 
aspetos das suas vidas permaneceram os 
mesmos.  Para muitas mulheres, trabalhar 
fora de casa significa ter dois empregos 
a tempo inteiro - um no trabalho e o outro 
em casa. Geralmente, são as mulheres que 
tomam conta da sua casa e do resto dos 
membros da família. Elas fazem os recados 
e pagam as contas, e planeiam eventos 
escolares e viagens de campo.

Quando se trata de mulheres idosas, o seu 
papel pode ser novamente reduzido ao de 
governanta, avó e apoio emocional ao seu 
marido. Podem também ser cuidadoras 
de outros membros da família. Ser idosa 
é frequentemente um desafio em muitos 
países ocidentais e orientais da UE, uma vez 
que as pessoas idosas são desprezadas e 
consideradas um fardo social para outras 
gerações.  

No entanto, a sua velhice não as impede de 
continuarem a ser a base sólida e inegável da 
nossa sociedade. Se estivermos dispostos a 
ouvir e a aprender, compreenderemos que a 
sua importância vai para além do seu papel de 
avós. Os seus corpos podem ser mais frágeis, 
mas a sua experiência pode ser um oceano 
de sabedoria para guiar as gerações mais 
jovens. Elas são fundamentais para transmitir 
valores culturais aos seus descendentes. São 
guardiãs do património cultural e social.
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Unidade 2. A longa marcha em direção aos direitos das 
mulheres e à igualdade de género na União Europeia

Ao longo dos séculos, as mulheres têm lutado 
para ter direitos iguais aos dos homens. 
Quer se considerassem ou não feministas, 
elas eram parte integrante dos movimentos 
feministas.

Durante a Revolução Francesa, as mulheres 
europeias começaram a assumir a bandeira 
das exigências de igualdade social e 
marcharam em Versalhes sob o lema 
«Liberdade, Igualdade e Fraternidade».

Naqueles anos, foram moldadas as primeiras 
reivindicações pelos direitos políticos das 
mulheres para estabelecer as mulheres 
como cidadãs. Uma conquista importante 
foi a Declaração dos Direitos da Mulher e do 
Cidadão escrita por Olympe de Gouges em 
1791. Este é um dos primeiros documentos 
históricos que defendem direitos iguais ou 
igualdade jurídica e o direito de voto das 
mulheres.

As mulheres queriam participar em assuntos 
de Estado, na criação das leis a que 
anteriormente apenas tinham sido sujeitas. 
Os movimentos sufragistas surgiram 
com Flora Tristán “à cabeça”. Os grupos 
feministas do movimento trabalhista foram 
influenciados por «A Origem da Família, da 
Propriedade Privada e do Estado» escrito por 
Friedrich Engels em 1884. Algumas delas 
criaram associações e, logo em seguida, 
movimentos de sufrágio femininos a nível 

nacional e internacional. Após a criação de 
uma federação nos Estados Unidos em 1890, 
foi criada a União Nacional das Sociedades de 
Sufrágio Feminino na Grã-Bretanha em 1897, 
a Deutscher Verein für Frauenstimmrecht 
na Alemanha, em 1902, e a L’Union française 
pour le suffrage des femmes na França em 
1909. Essas organizações eram membros 
da Aliança Internacional para o Sufrágio 
das Mulheres, fundada em Berlim em 1904, 
que era um movimento autoproclamado de 
direitos humanos.
Após décadas de luta e lobby, as mulheres 
alcançaram o seu direito de voto em diferentes 
estados europeus no século XX.

Embora o direito ao voto já tivesse sido 
concedido às mulheres em vários estados 
americanos desde 1869, a Finlândia foi a 
primeira a dar o passo em 1906, através de 
uma reforma que estabeleceu um parlamento 
eleito pelo sufrágio universal. Seguiu-se a 
Noruega, em 1907, e depois a Dinamarca e a 
Islândia, em 1915.

A Primeira Guerra Mundial criou as condições 
que permitiram a introdução do direito de 
voto em vários países: Rússia em 1917 (após 
a revolução), Letónia, Estónia, Polónia, Reino 
Unido (nomeadamente com restrições de 
idade até 1928), Alemanha, e Áustria (após o 
derrube das monarquias e o estabelecimento 
das repúblicas) em 1918, seguidos pelos 
Países Baixos e Luxemburgo em 1920. Em 
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Espanha, em 1931, a recém-criada Segunda 
República concedeu às mulheres o direito 
de voto. Em 1929, a Roménia concedeu o 
sufrágio limitado às mulheres. Às mulheres 
francesas foi concedido este direito em abril 
de 1944, por vontade do General de Gaulle. 
As mulheres italianas e eslovenas (Eslovénia 
como parte da antiga Federação Jugoslava) 
obtiveram o direito de voto em 1945. A Grécia 
teve de esperar pelo estabelecimento de uma 
monarquia parlamentar para que o sufrágio 
se tornasse universal na Constituição de 
1952.

Este período pós-guerra foi distinguido pelo 
início do chamado novo feminismo e foi 
marcado pelos nomes de Simone De Beauvoir 
e Betty Frieden. Naquela época já se falava 
de patriarcado, da igualdade entre homens 
e mulheres, e dos direitos das mulheres 
relativamente aos seus corpos. Simone De 
Beauvoir publicou “O Segundo Sexo” em 1949, 
onde ela esboçou a sua máxima: Ninguém 
nasce mulher, torna-se mulher. 

Já nos anos 70 ela seria seguida por Kate 
Millet. Não há disparidade intelectual e 
emocional entre os sexos. A psicóloga 
americana Betty Freidan denunciou em « 
The Feminine Mystique” que o estereótipo 

masculino imposto às mulheres nos anos 50 
levou à autodestruição.

É nesta fase que aparece a teoria Queer, que 
rejeita a classificação dos indivíduos em 
categorias universais e fixas. A identidade 
sexual é agora o produto de uma construção 
cultural e não parte de um determinismo 
biológico. Tornou-se género.
Hoje em dia, muitos movimentos de mulheres 
procuram romper com as visões únicas e 
unificadoras do género. Eles promovem a 
sua diversidade baseada no trabalho. De 
facto, o trabalho conjunto já produziu alguns 
frutos e as mulheres de todos os continentes 
têm aplicado diferentes estratégias de ação 
através das Nações Unidas, organizações 
não governamentais ou associações. Em 
1995, durante a Quarta Conferência Mundial 
sobre a Mulher, foi acordada uma série de 
compromissos sem precedentes, e os direitos 
das mulheres foram reconhecidos como 
direitos humanos. Mais de vinte anos após a 
adoção da Declaração e Plataforma de Ação 
de Pequim, nenhum país alcançou ainda 
a igualdade de género, e a discriminação 
contra as mulheres persiste. Por esta razão, 
os movimentos feministas em todo o mundo 
continuam a lutar para melhorar as condições 
de vida e sociais das mulheres.



Módulo 2

16

Unidade 3.  Direitos das mulheres, igualdade 
de género e valores europeus

A igualdade de género «não significa que 
as mulheres e os homens se tornarão 
os mesmos, mas que os direitos, 
responsabilidades e oportunidades de 
mulheres e homens não dependerão do facto 
de terem nascido homens ou mulheres». 
(ONU Mulheres, Entidade das Nações Unidas 
para a Igualdade de Género e a Capacitação 
das Mulheres).

De acordo com o artigo 2 do Tratado da 
União Europeia (TUE), os valores fundadores 
da UE são «dignidade humana, liberdade, 
democracia, igualdade, Estado de direito e 
respeito pelos direitos humanos, incluindo 
os direitos das pessoas pertencentes a 
minorias». Fazer parte da União Europeia 
significa partilhar e defender os seus valores 
fundamentais.

O princípio da igualdade entre mulheres e 
homens está subjacente a todas as políticas 
europeias e constitui a base da integração 
europeia. Aplica-se a todas as áreas. Embora 
ainda existam desigualdades, a UE tem feito 
progressos significativos:
•  Legislação sobre a igualdade de tratamento
• Integração das questões de género, 

integração da perspetiva de género em 
todas as outras políticas

• Medidas específicas para a promoção das 
mulheres

A Comissão Europeia desenvolveu a 
Estratégia de Igualdade de Género da UE 
com objetivos políticos e ações para fazer 
progressos significativos no sentido de uma 
Europa igualitária de género até 2025.

Os principais objetivos são acabar com 
a violência relacionada com o género; 
desafiar os estereótipos de género; eliminar 
as disparidades de género no mercado de 
trabalho; alcançar a igualdade de participação 
em diferentes setores da economia; abordar 
as disparidades salariais e de pensões; 
eliminar as disparidades de género e alcançar 
o equilíbrio de género na tomada de decisões 
e na política.

Apesar dos desafios decorrentes da crise 
do COVID-19, a Comissão fez esforços 
significativos para implementar a Estratégia 
de Igualdade de Género no último ano. 
Reforçou a sua luta contra a violência de 
género. Em junho de 2020 foi publicada 
a sua primeira Estratégia de Direitos das 
Vítimas da UE e, em fevereiro de 2021, 
foi lançada uma consulta pública aberta 
sobre uma nova iniciativa legislativa para 
apoiar melhor as vítimas e perseguir os 
perpetradores de violência baseada no 
género. A Comissão aprovou a Lei de Serviços 
Digitais em dezembro de 2020, que esclarece 
as responsabilidades das plataformas online, 
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contribuindo assim para a segurança das 
mulheres na internet. Com a aprovação 
da proposta de diretiva que fortalece o 
princípio da igualdade salarial por meio da 
transparência salarial e dos mecanismos 
de aplicação no início de março de 2021, a 
Comissão deu um passo importante para 
melhorar o respeito ao direito à igualdade 
salarial e combater a discriminação salarial. 
Ainda no início de março de 2021, a Comissão 
aprovou um Plano de Ação para implementar 
o Pilar Europeu dos Direitos Sociais, que 
coloca a igualdade de género no seu cerne e 
estabelece, entre outras, metas ambiciosas 
para a participação das mulheres no mercado 
de trabalho e a oferta de educação e na 
primeira infância, o que é muito importante 
nesse contexto. Em 2020, uma série de ações 

foi anunciada para garantir que meninas e 
jovens participem igualmente dos estudos 
de TIC e desenvolvam as suas competências 
digitais.

Não há dúvida de que um enorme avanço foi 
feito ao longo dos últimos séculos no que 
diz respeito aos direitos e à igualdade das 
mulheres. No entanto, a estratégia por si só, 
juntamente com os seus objetivos, lembra-
nos que ainda há muito a fazer para se 
alcançar uma verdadeira igualdade de género.

Para reduzir a diferença de género presente 
em todas as sociedades, precisamos de 
começar a livrar-nos da caracterização de 
género a começar logo na primeira infância.
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Desde a pré-história até ao período 
moderno, as mulheres tinham mais 
poder do que os homens e ocupavam 
as principais posições governamentais.

VERDADEIRO FALSO

A 2ª Guerra Mundial cria um déficit de 
mão-de-obra masculina. As mulheres 
substituíram os homens na indústria 
bélica. O novo papel das mulheres nas 
fábricas foi socialmente aceite mesmo 
depois de se casarem.

VERDADEIRO FALSO

A Grã-Bretanha foi o primeiro país 
europeu que concedeu às mulheres o 
direito de voto.

VERDADEIRO FALSO 
 

Nenhum país ainda alcançou a 
igualdade de género e a discriminação 
contra as mulheres continua a persistir.

VERDADEIRO FALSO

 Fazer parte da União Europeia significa 
partilhar e defender os seus valores 
fundamentais

VERDADEIRO FALSO

Verifique a sua compreensão.
As seguintes declarações são verdadeiras ou falsas?
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Podemos definir o género como 
uma construção cultural de ideias 
de masculinidade e feminilidade, 
correspondendo, por vezes, fracamente 
ao potencial real de homens e mulheres. 
Por outras palavras, o género revela como 
cada um de nós tem sido socializado em 
relação ao nosso sexo. Como as mulheres, 
próximas da velhice, tendem a aceitar o 
seu estigma e a ser invisíveis como seres 
humanos. Mulheres invisíveis "alcançar 
o livro: é uma arma", como diria Bertolt 
Brecht. O conhecimento sobre as mulheres, 
a sua posição social, e a promoção da 
sua identidade social, é uma arma. Neste 
módulo, damos conselhos sobre como as 
mulheres podem assumir o controlo das 
suas identidades. Ao ler, tenha em mente 
que o género afeta todas as áreas da vida 
e que, sempre que possível, a linguagem 
deve ser neutra em termos de género.

Já alguma vez observou como é que os 
casais se comportam em entrevistas 
públicas? O jornalista dirige-se primeiro ao 
homem e por último à mulher. Os homens 
falam, as mulheres estão, na sua maioria, 
à espera para confirmar as suas ideias ou 
para adicionar alguns pensamentos próprios. 
Tais são as expetativas sociais relacionadas 
com o género.  O conceito de género não é o 
mesmo que o conceito de sexo. «As mulheres 
não nascem como mulheres, elas tornam-se 
mulheres», argumenta Simone de Beauvoir, 
descrevendo a diferença entre atributos 

Unidade 1. Enquadramento do género

biológicos ligados ao sexo e atributos sociais 
ligados ao género.  A indicação de género 
social ou a construção de género começa a 
partir do exato momento em que se nasce. 
«Que menina tão bonita!»  «Que menino 
forte!» «Os rapazes não choram» e “As 
raparigas brincam com bonecas, não com 
camiões». Outros equívocos incluem que 
as raparigas gostam de rosa e os rapazes 
gostam de azul, as raparigas falam com 
suavidade, e os rapazes podem usar uma 
linguagem grosseira. É também comum 
considerar certas profissões como sendo 

Resumo do Módulo

O módulo é composto por três unidades 
seguidas de Verifique a sua compreensão
e Referências.
• Unidade 1.  Enquadramento do género
• Unidade 2. As áreas da vida que são afeta-

das pelo género
• Unidade 3. Género e linguagem
• Verifique a sua compreensão
• Referências
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femininas, e outras como masculinas. Todos 
estes comentários e ideias consolidam o 
próprio género.

O género é construído socialmente, mas o que 
foi construído pode ser desconstruído, pela 
educação, mudanças políticas ou ideológicas, 
etc. O género socialmente construído é 
associado a atributos, papéis sociais e 
estereótipos sobre homens e mulheres que 
são diferentes dado o tempo histórico e o 
contexto cultural.

O género pode ser definido como uma 
construção cultural de ideias de masculinidade 
e feminilidade, correspondendo vagamente 
ao potencial real de homens e mulheres. 
O género está inserido num contexto 
sociocultural mais amplo, no qual estão 
integrados outros fatores importantes para 
a sua análise, como a origem racial e étnica, 
a idade, o nível de pobreza, etc.  Por outras 
palavras, o género revela como cada um de 
nós foi socializado em relação ao nosso sexo, 
é uma faceta de expetativas e experiências 
sociais/culturais.

Em cada sociedade, mulheres e homens são 
designados para diferentes tarefas, papéis e 
posições sociais, pelo que existem diferenças 
e desigualdades entre mulheres e homens 
no que diz respeito às responsabilidades 
atribuídas, às atividades realizadas, ao acesso 
aos recursos e ao controlo sobre eles, bem 
como às oportunidades de acesso à tomada 
de decisão.
Apesar dos progressos feitos desde 
a Quarta Conferência Mundial sobre a 

Mulher de Pequim em 1995, as normas 
patriarcais discriminatórias ainda mantêm 
as desigualdades de poder. Um dos pontos-
chave para o acesso aos direitos da mulher 
é a autonomia económica das mulheres.  A 
independência económica das mulheres é 
uma razão para aumentar a consciência do 
género, a fim de ajudar as comunidades a 
encontrar formas para mudar as crenças, 
atitudes e normas sociais existentes que 
restringem a equidade e igualdade de 
género. As mulheres idosas, em particular, 
devem estudar as questões de género e 
melhorar o seu pensamento crítico, para 
que possam lutar contra a discriminação e 
autorrealizarem-se.

A investigação mostra que existem diferentes 
abordagens à aprendizagem para homens e 
mulheres porque os contextos educacionais 
formais, informais e não formais carregam 
preconceitos fundados em estereótipos de 
género. Isto pode e frequentemente tem 
um impacto negativo na experiência de 
aprendizagem tanto de homens como de 
mulheres.

As experiências relacionadas com o género 
influenciam a forma como o conhecimento 
é adquirido, as expetativas que a pessoa 
deposita em si própria, as escolhas 
dos indivíduos e a autoconfiança do/a 
aprendente. O uso de lentes de género para 
desconstruir tais normas aprendidas deve ser 
incluído no campo da educação de pessoas 
adultas idosas como forma de promover a 
subjetividade (social) de pessoas aprendentes 
idosas contemporâneas.
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Unidade 2. As áreas da vida 
que são afetadas pelo género

A socialização de género ocorre através 
de quatro grandes agentes de socialização: 
família, escola, grupos de pares, e meios de 
comunicação social. Cada agente reforça os 
papéis de género ao criar e manter expetativas 
normativas para comportamentos específicos 
de género. Os agentes secundários, tais 
como a religião e o local de trabalho, também 
consolidam esse comportamento. Ao longo 
do tempo, a exposição repetida a estes 
agentes dá a homens e mulheres uma falsa 
sensação de que estão a agir naturalmente 
em vez de seguirem um papel socialmente 
construído.

De acordo com Gamble & Gamble a família 
é uma fonte primária de identidade de 
género porque proporciona aos seus 
membros as suas primeiras experiências 
de socialização. As famílias revelam os 
seus valores, os tipos de comunicação e 
influência no desenvolvimento do papel 
sexual. Os mesmos autores argumentam que 
as famílias continuam a reinventar-se para 
refletir a dinâmica da vida do século XXI. 

A maioria dos rapazes e das raparigas 
aprendem muito cedo quais são as 
atividades mais valorizadas para meninos 
ou para meninas. O mesmo acontece com 
as atividades que são desencorajadas a 
empreender.  

A amizade dos homens pode não envolver o 
mesmo tipo de intimidade que caracteriza a 

amizade das mulheres. Alguns investigadores 
vêem-nas como menos profundas e mais 
superficiais. Talvez, uma explicação melhor 
seja que o tipo de proximidade que alcançam 
é simplesmente diferente.  Para as mulheres 
a proximidade é intimidade; para os homens é 
lealdade.

O género modera algumas das diferenças 
nos traços de personalidade em contextos 
específicos. Diz-se que as mulheres são 
mais agradáveis com os amigos e com os 
colegas de trabalho. Os homens são muito 
menos neuróticos com os pais do que as 
mulheres, mas não há diferenças de género 
nas relações com os amigos e colegas de 
trabalho. As diferenças de género podem ser 
específicas da situação ou do contexto. As 
diferenças de personalidade entre os géneros 
podem ser decorrentes de diferentes papéis 
sociais e não de diferenças inatas. No entanto, 
as menores diferenças de género no trabalho 
podem dever-se ao facto de os ambientes 
de trabalho serem suscetíveis de restringir 
o comportamento tanto dos homens como 
das mulheres da mesma forma. Portanto, 
quaisquer diferenças entre os géneros serão 
mais pequenas no trabalho do que em geral.

As normas sociais e culturais determinam 
o comportamento e as crenças no seio 
de um grupo cultural ou social específico. 
Por exemplo, as mulheres idosas são mais 
propensas a participar em voluntariado, 
enquanto os homens estão mais envolvidos 
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em atividades físicas na comunidade. As 
mulheres  idosas estão mais frequentemente 
envolvidas na educação do que os homens. 
As normas sociais e culturais têm um grande 
impacto sobre o comportamento individual 
numa grande variedade de contextos.

A saúde, a doença e a violência têm género. 
As normas determinam o que é (in)aceitável 
nas interações humanas.  A violência de 
género afeta sobretudo mulheres e raparigas. 
O abuso pode ser físico, sexual, psicológico 
ou verbal. As crises aumentam ainda mais 
o risco de abuso. A violência online contra 
as mulheres, que inclui o discurso de ódio 
baseado no género, é uma forma emergente 
de violência de género.

A diferença salarial entre géneros é uma 
consequência de várias desigualdades que as 
mulheres enfrentam no acesso ao trabalho, 
na progressão e nas recompensas.

Cerca de 30% da diferença salarial total entre 
homens e mulheres é explicada pela sobre 
representação das mulheres em setores 
relativamente de baixa remuneração, tais 
como a prestação de cuidados e a educação. 
Por outro lado, a proporção de empregados 
masculinos é muito alta (mais de 80%) em 
setores melhor remunerados, como ciência, 
tecnologia, engenharia e matemática (STEM).

As mulheres em média gastam menos horas 
no trabalho remunerado do que os homens, 
mas mais horas em trabalho não remunerado.

O teto de vidro: A posição na hierarquia 
influencia o nível de remuneração: menos 
de 10% dos líderes de topo das empresas 
são mulheres. A profissão com as maiores 
diferenças nos valores por hora na UE são as 
dos gestores: 23 % menores para as mulheres 
do que para os homens.

Em alguns casos, as mulheres ganham 
menos do que os homens por fazerem 
trabalhos de igual valor.

As desigualdades no sucesso profissional 
são, por vezes, atribuídas a mulheres que 
tiram licença de maternidade após terem 
filhos. Além disso, as mulheres são acusadas 
de procurarem intencionalmente empregos 
com menos horas e salários mais baixos, para 
estarem mais flexíveis para os seus filhos.

A diferença salarial entre os géneros 
também tem sido atribuída à diversidade 
de características do local de trabalho 
(educação, horas de trabalho, profissão, etc.)

A pandemia exacerbou as desigualdades 
existentes entre mulheres e homens em 
quase todas as áreas da vida.
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Unidade 3.  Género e linguagem

A estrutura linguística da nossa língua 
materna treina-nos para ver o mundo e 
pensar de certa forma. Por exemplo, existem 
substantivos masculinos e femininos na 
maioria das línguas que condicionam a 
maneira como vemos o mundo. A velhice é 
sobretudo feminina, o sucesso é masculino.

Verificou-se que a linguagem neutra de género 
pode aumentar a participação igualitária de 
homens e mulheres no mercado de trabalho 
(reduz a diferença de género).

As mulheres podem sentir-se excluídas pela 
linguagem e, muitas vezes, são apagadas 
linguisticamente. Devemos ter em mente 
que a linguagem é uma escolha e podemos 
combater a linguagem sexista em todos os 
campos e modos: em aparições públicas, na 
comunicação social, etc.

A linguagem inclusiva de género inclui toda 
a gente, mesmo os homens. Não prejudica 
ninguém. O caloiro torna-se estudante 
do primeiro ano, presidente mantém-se 
presidente, assim como malta serve para 
identificar qualquer pessoa. Em suma, 
a linguagem é uma ferramenta para a 
construção de comunidades e precisa de um 
mundo que leve as mulheres a sério também 
sob o ponto de vista linguístico.

As diferenças de comunicação de género 
começam na infância. As meninas são 

aconselhadas a usar as suas boas maneiras, 
jogar calmamente, e a ser refinada. No 
entanto, não há problema para os rapazes se 
usarem uma linguagem grosseira, jogarem 
ruidosamente. As raparigas podem mostrar 
os seus sentimentos. Contudo, na maioria 
das culturas, os rapazes não devem chorar. 

Alguns autores salientam que a educação ou 
o condicionamento social podem influenciar 
as atitudes de género na fala e na escrita (por 
exemplo, para tornar a fala mais ou menos 
politicamente correta). As mulheres deveriam 
ser mais «politicamente corretas» do que os 
homens.

A linguagem desempenha um papel crítico na 
forma como interpretamos o mundo, como 
pensamos e nos comportamos. As palavras 
que escolhemos refletem frequentemente 
pressupostos inconscientes sobre valores, 
papéis de género e as habilidades das 
mulheres e dos homens.

Atualmente é amplamente aceite que o 
género na linguagem pode refletir o sexismo. 
Uma vasta gama de práticas linguísticas tem 
sido consideradas sexistas.

A investigação indica que os homens e as 
mulheres socializam de forma diferente e, 
consequentemente, têm diversos estilos de 
falar e usam palavras diferentes.
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O termo_________ refere-se ao conceito 
da sociedade de como os homens e as 
mulheres devem agir e como se devem 
comportar.

a)  preconceito de género 
b) atitudes sexuais 
c. papel do género 
d. orientação sexual

Qual das seguintes afirmações é o 
melhor exemplo de um estereótipo de 
género? 
a. As mulheres são tipicamente mais 
baixas do que os homens. 
b. Os homens não vivem tanto tempo 
como as mulheres. 
c. As mulheres tendem a ser 
excessivamente emotivas, enquanto 
os homens . 
d. Os homens têm mais empregos de 
alto rendimento e de liderança do que 
as mulheres.

Apenas as mulheres são afetadas pela 
estratificação de género.

VERDADEIRO FALSO 
 

Verifique a sua compreensão

1 

2

3

RESPOSTAS

1.C / 2.C / 3.  Falso 

Os estudos que se focam em como as 
mulheres e os homens exercem autoridade 
em posições profissionais sugerem que 
linguisticamente as mulheres tentam 
minimizar as diferenças de estatuto entre 
elas e os seus subordinados e subordinadas 
ou pacientes, enquanto que os homens 
tendem a utilizar estratégias que reforçam as 
diferenças de estatuto.
Verificou-se que os homens veem a conversa 
como um meio de trocar informações e de 
resolver
problemas.  Os homens afastam-se de temas 
pessoais e discutem eventos, desporto, 
notícias e factos. Eles contam mais histórias 
e piadas do que as mulheres, querendo 
mostrar o seu estatuto e poder. Os homens 
são diretos, contundentes, e o discurso inclui 
gírias ou palavrões. Os homens são diretos 
para trabalharem numa tarefa e constroem 
relacionamentos enquanto trabalham no 
projeto. Os homens refletem e processam 
informações para a tomada de decisão 
internamente.

Geralmente, as mulheres evitam usar 
uma linguagem agressiva e ameaçadora, 
independentemente da sua posição. Elas 
exibem o seu estatuto de subordinadas por 
serem educadas e terem uma fala meiga. Elas 
evitam a comunicação direta e ameaçadora.
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IDADISMO E SEXISMO NA VIDA DE MULHERES IDOSAS Módulo 4

Este módulo é sobre a discriminação 
baseada na idade, estereótipos e 
preconceitos decorrentes de processos 
afetivos e cognitivos em relação às 
mulheres idosas. Os estereótipos sobre 
as mulheres idosas são na sua maioria 
negativos. Eles existem a todos os níveis 
e em todas as áreas da vida social, com 
impacto nas perceções do grupo e na 
vida das mulheres idosas. Os estereótipos 
sobre as pessoas idosas resultam de uma 
forma primitiva de pensar que afetam as 
emoções, a cognição e o comportamento 
das mulheres idosas, bem como a nossa 
relação com as mulheres mais velhas. Ao 
nível económico, as mulheres enfrentam 
circunstâncias sociais injustas. Estão 
frequentemente menos bem alojadas do 
que os homens, mais expostas ao risco 
de pobreza (diferença de rendimentos). 
A criação de estereótipos sobre as 
mulheres começa particularmente cedo, 
como podemos ver nos amados contos de 
fadas da infância. Quando as mulheres 
envelhecem e a sua idade reprodutiva 
acabou, elas tornam-se socialmente 
invisíveis.

Um estereótipo pode ser definido como 
uma crença de que certos atributos são 
característicos dos membros de um 
determinado grupo. O estereótipo ocorre 
quando um indivíduo infere um conjunto de 
características pré-concebidas baseadas nas 
características do grupo, e isso pode ocorrer 
de forma rápida e inconsciente, com base 

Unidade 1.  O negativismo dos estereótipos e as suas 
consequências na vida das mulheres idosas

num conhecimento limitado desse indivíduo 
- O uso de estereótipos parece ser universal, e 
a criação de estereótipos começa cedo. Além 
disso, a vida e os estereótipos baseados em 
aspetos biológicos, como a idade e o género, 
são formados mais cedo e permanecem mais 
fortes do que os estereótipos não-biológicos. 
A idade e o género são categorias sociais 
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amplas que, geralmente, são os primeiros 
aspetos percebidos quando se conhece uma 
pessoa. O envelhecimento é um processo 
altamente individualizado e complexo; 
no entanto, continua a ser estereotipado, 
especialmente nas culturas ocidentais. 
Os estereótipos do envelhecimento na 
cultura contemporânea são principalmente 
negativos, descrevendo o envelhecimento 
como um período de problemas de saúde, 
solidão, dependência e precariedade de 
funcionamento físico e mental.
Nesse contexto, as mulheres tendem a viver 
mais tempo do que os homens e, portanto, 
normalmente têm mais interações com 
o sistema de saúde na velhice do que os 
homens. O idadismo e os estereótipos das 
pessoas idosas em geral têm impacto na 
saúde e no bem-estar físico e mental das 
pessoas idosas. Por exemplo, os estereótipos 
negativos internalizados podem produzir 
profecias autocumpridas através da 
personificação de estereótipos e contribuir 
para a fraqueza e dependência. 
Os meios de comunicação social também 
desempenham um papel integral no 
desenvolvimento e perpetuação de 
estereótipos baseados no género. Um estudo 
contínuo dos estereótipos na publicidade 
conduzido pela agência de meios de 
comunicação UM em associação com Credos 
revelou que quase um terço das mulheres 
entrevistadas, de todas as idades, se sentem 
apadrinhadas pela publicidade, mas este 
sentimento é sentido com mais intensidade 
pelas mulheres mais idosas. As mulheres 
mais velhas também concordam que «a 
sociedade espera que elas desapareçam da 
vida pública à medida que envelhecem».
Tendo em conta as atitudes das mulheres na 
menopausa, o estudo descobriu que metade 

não acredita que essa fase da vida tenha sido 
autenticamente representada em qualquer 
canal da cultura popular.

No que respeita às atitudes em relação às 
mulheres na menopausa, o estudo concluiu 
que metade não acredita que esta fase da 
vida tenha sido autenticamente representada 
em qualquer canal da cultura popular.

E consideram a publicidade como um dos 
piores agressores, dizendo que os anúncios 
não retratam as mulheres na menopausa com 
qualquer sensibilidade. Entre os estereótipos 
femininos prejudiciais, relacionados com a 
idade, estão os anúncios que as retratam 
como estando fora de contacto com a 
tecnologia, juntamente com representações 
mais manifestamente ofensivas de «múmia/ 
otimista» e « carneiro vestida de cordeiro”.1

As mulheres na menopausa atribuem a atual 
falta de consciência à falta de compreensão, 
uma vez que as pessoas tendem a não falar 
sobre a menopausa. Isso pode explicar 
porque que é que os homens admitem 
que não têm a certeza do que se trata. No 
entanto, o que é importante para as marcas, 
a UM disse que estão a perder um enorme 
potencial comercial, inexplorado, porque um 
quarto das mulheres, na menopausa, diz que 
gastam mais tempo e dinheiro em fitness, em 
cuidados com a pele e férias.

Sem mencionar que, seis em cada dez 
mulheres acreditam que a publicidade 
desempenha um papel de desafio aos 
estereótipos na sociedade de forma mais 
ampla. Apesar de algumas campanhas 
recentes poderosas e premiadas, o público 
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Unidade 2.  As consequências de um rendimento 
mais baixo na vida das mulheres idosas

A Europa está a envelhecer. Mais de 130 
milhões de pessoas na União Europeia, ou 
cerca de um quarto da população total, 
recebem uma pensão. Em geral, os sistemas 
nacionais de pensões asseguram que os 
cidadãos e as cidadãs idosos/as recebam 
um rendimento estável após o fim de sua vida 
ativa e que não estejam em risco de pobreza. 
De facto, o risco de serem pobres na UE é 
menor entre as pessoas idosas acima dos 65 
anos do que entre a população com menos 
de 65 anos. No entanto, embora as pessoas 
idosas estejam muito bem protegidas 
contra a pobreza, há diferenças claras entre 
homens e mulheres em grande parte da UE.  
Uma educação e oportunidades de trabalho 
deficientes, juntamente com a falta de 
contactos sociais, podem ter consequências 
a longo prazo, muitas vezes agravadas por 
fatores como a redução dos rendimentos 
na reforma e o impacto das condições 
de saúde a longo prazo. As disparidades 
de género muitas vezes substanciais nas 
pensões refletem as disparidades de género 
na remuneração, horas de trabalho que as 
mulheres enfrentaram durante a sua vida 
profissional. As diferenças salariais podem 
estar enraizadas na educação e nos níveis 
de qualificação, bem como em várias formas 
de segregação e discriminação de género. As 
tarefas domésticas e de guarda relacionadas 
com crianças e familiares idosos frágeis 
recaem principalmente sobre as mulheres. 

Como resultado, sofrem mais interrupções de 
carreira e trabalho a tempo parcial do que os 
homens. Finalmente, a idade legal de reforma 
das mulheres é ainda inferior à dos homens 
em alguns sistemas de pensões, o que leva 
a períodos contributivos mais curtos e pode 
resultar em benefícios menores.

Além disso, em todos os Estados-membros, o 
rendimento médio da pensão de uma mulher 
é atualmente inferior ao de um homem. Ao 
mesmo tempo, as mulheres tendem a viver 
mais tempo do que os homens e necessitam 
de rendimentos por períodos mais longos de 
tempo. Na UE, a pensão média das mulheres 
é 60% da pensão média dos homens.

A única forma de modificar esta situação 
é garantir a igualdade de oportunidades 
e reduzir as desigualdades de resultados, 
incluindo medidas para eliminar a 
discriminação e para capacitar e promover 
a inclusão social, económica e política de 
todos, independentemente da idade, sexo, 
deficiência, raça, etnia, origem, religião, 
estatuto económico.

«As desigualdades acumulam-se e são 
reforçadas ao longo da vida de uma pessoa. 
Elas manifestam-se em momentos cruciais 
nos últimos anos, muitas vezes exacerbando-
se mutuamente e causando maior 
desvantagem.» (Jolly, 2014)

1.https://www.warc.com/newsandopinion/
news/older-women-feel-stereotyped-in-
advertising/41039 

feminino quer reflexões mais precisas e 
simpáticas de mulheres como elas nos seus 
muitos papeis e em todas as fases das suas 
vidas.
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Unidade 3.Como é que os estereótipos/preconceitos 
afetam a saúde holística das mulheres idosas

A saúde e os cuidados a longo prazo estão 
diretamente relacionados com a velhice e o 
envelhecimento, uma vez que os adultos e as 
adultas idosos/as precisam frequentemente 
de ter acesso a eles.

Tanto os estereótipos positivos como 
negativos do envelhecimento podem ter 
efeitos facilitadores e limitadores das ações, 
do desempenho, das decisões, das atitudes 
e, consequentemente, da saúde holística das 
pessoas idosas.

Crenças e estereótipos baseados na idade 
podem interferir com a procura de cuidados 
de saúde e recomendações de diagnóstico e 
tratamento. Podem, por exemplo, contribuir 
para as disparidades de género nos cuidados 
de saúde das pessoas adultas idosas se 
as mulheres idosas forem vistas como 
demasiado frágeis para se submeterem a 
tratamentos agressivos.

O idadismo, discriminação baseada na idade, 
também resulta no tratamento desrespeitoso 
dos e das pacientes idosas, que é comunicado 
de forma acriançada e outras formas de 
infantilização ou mesmo o encolher de 
ombros das queixas e preocupações dos e 
das pacientes como «apenas velhice».

As identidades interseccionais podem 
resultar num fardo cumulativo para as 

pacientes idosas que podem ter um historial 
de tratamento desrespeitoso por outras 
razões (por exemplo, sexismo, racismo, 
preconceito contra as lésbicas). A redução 
do sexismo e do idadismo e a promoção 
de visões mais realistas e diversificadas 
das mulheres idosas poderiam melhorar as 
relações médico-paciente, facilitar a adesão 
ao tratamento e reduzir as disparidades na 
saúde e nos cuidados de saúde.

Dado que o idadismo e os estereótipos 
negativos sobre as pessoas idosas são 
omnipresentes, não é de surpreender que os 
profissionais de saúde também os exibam. 
Estudos de médicos mostram que as suas 
atitudes são «complexas e mistas» (Meisner, 
2012, p. 61). Ou seja, podem expressar 
tanto aspetos positivos como negativos dos 
estereótipos das pessoas idosas, e as suas 
razões para não gostarem de trabalhar com 
pessoas idosas também são complexas. 
Essas razões podem ter a ver com o 
distanciamento, talvez como uma estratégia 
de gestão do terror (‘Uma Perspetiva 
de Gestão do Terror sobre o idadismo ‘. 
(Martens, Goldenberg, & Greenberg, 2005), 
ou, nos Estados Unidos, podem ter mais a 
ver com a economia, dado que o reembolso 
do seguro de saúde é inferior ao que os 
médicos recebem de seguros privados pelos 
mesmos serviços (Meisner, 2012). Além 
disso, os médicos são formados para «curar», 
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e, em geral, preferem trabalhar com pacientes 
que têm doenças agudas que podem ser 
curadas, em vez de trabalhar com pacientes 
que têm doenças crónicas que só podem 
ser controladas (muitas vezes com sucesso 
misto) (Taylor, 2012).

É necessária mais investigação sobre a idade, 
género e outras disparidades na saúde e 
cuidados de saúde, com especial atenção 
para a interseccionalidade das identidades.

A educação é necessária tanto para os 
profissionais de saúde como para os e as 
pacientes idosos/as . As pessoas idosas 
também precisam de educação sobre a 
discriminação com base na idade e os 

estereótipos para que possam reconhece-
los e resistir-lhes. A autoperceção positiva 
pode beneficiar a saúde física e o bem-
estar (An inconvenienced youth? Ageism and 
its potential intergenerational roots / Uma 
juventude prejudicada? O idadismo e as suas 
potenciais raízes intergeracionais - North 
& Fiske, 2012) e reduzir a probabilidade de 
personificação de estereótipos negativos. As 
mulheres idosas podem ser especialmente 
propensas a beneficiar com a formação em 
assertividade e outras formas de capacitação. 
Se as mulheres idosas não tiverem medo de 
contar aos profissionais de saúde os seus 
sintomas e forem capazes de insistir em obter 
as informações que desejam, a qualidade dos 
seus cuidados de saúde poderá melhorar.
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Um dos principais fatores do nível da 
pobreza de uma pessoa é a sua baixa 
escolaridade.

VERDADEIRO FALSO

A disparidade na pensão entre homens 
e mulheres é o resultado da diferença 
na remuneração.

VERDADEIRO FALSO

As mulheres vivem mais tempo do que 
os homens.

VERDADEIRO FALSO 
 

Um estereótipo é sempre negativo.

VERDADEIRO FALSO

Os estereótipos sexistas e etários 
estão a tornar-se menos populares 

VERDADEIRO FALSO

Os estereótipos sobre as pessoas 
idosas nunca são positivos

VERDADEIRO FALSO

A menopausa está bem representada 
nos anúncios publicitários.

VERDADEIRO FALSO

Os estereótipos, tanto negativos como 
positivos, afetam a vida holística das 
pessoas idosas.

VERDADEIRO FALSO

As pessoas idosas são tratadas como 
crianças pelos médicos.

VERDADEIRO FALSO

Verifique a sua compreensão.
As seguintes declarações são verdadeiras ou falsas?
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O módulo fornece uma visão geral de 
como os papeis e a identidade de género 
são construídos, e como influenciam as 
representações das mulheres idosas na 
comunicação social e possivelmente 
a sua autoperceção. As construções 
culturais de idade e género podem ter 
impacto na perceção do corpo. Como 
ferramenta cultural, a comunicação 
social desempenha um papel importante 
transmitindo e amplificando imagens que 
podem influenciar as perceções do corpo 
mais velho. Assim, este módulo analisa as 
múltiplas formas pelas quais as mulheres 
idosas são marginalizadas na comunicação 
social e como elas são submetidas à 
discriminação visual baseada na idade.

Como já foi discutido noutros capítulos, a 
sociedade atribui certos papéis sociais aos 
géneros, com base no sexo biológico de 
cada um. Na maioria das sociedades, este é 
um sistema binário de masculino e feminino. 
Os indivíduos que não se identificam com 
o sexo que lhes foi atribuído, ou que não se 
enquadram nestas categorias, são descritos 
como «não binários» ou « género queer».

Os papéis de género implicam certas 
expetativas do que é comportamento 
apropriado e aceitável para um homem ou uma 
mulher. Ou, como diz o Instituto Europeu para 
a Igualdade de Género, os papéis de género 
são «normas sociais e comportamentais 

Unidade 1. Construção social
e cultural do género (feminino)

que, dentro de uma cultura específica, são 
amplamente consideradas e socialmente 
apropriadas para indivíduos de um sexo 
específico» (Papéis de Género, 2021).   Alguns 
exemplos de como o género ou os papéis de 
género influenciam o comportamento são o 
vestuário, as ocupações profissionais e os 
deveres de guarda de crianças.

A identidade de género, por outro lado, 
descreve a forma como os indivíduos se 
identificam em termos de género. Esta, 
«Feminilidade» oferece uma descrição 
cultural do que significa ser mulher, que pode 
variar muito das próprias conceções e ideias 
de um indivíduo. Contudo, os papéis culturais 
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Unidade 2. Imagem corporal e (Auto-)Perceção

Os papeis de género estão intrinsecamente 
ligados às representações e perceções do 
corpo. As normas sociais não só ditam 
o comportamento, como também o que 
constitui um corpo «aceitável». Geralmente, 
nas sociedades ocidentais, a juventude é 
preferida à velhice — tanto para homens 
como para mulheres. No entanto, há o duplo 
padrão de envelhecimento:  os investigadores 
descobriram que em todas as faixas etárias, 
tanto homens como mulheres são vistos 
como menos atraentes à medida que 
avançam na idade, mas não no mesmo 
grau. As mulheres também são vistas como 
menos femininas à medida que envelhecem, 
enquanto a masculinidade é percebida 
como inalterada (Deuisch et al.).  Além 
disso, as mulheres são vistas como mais 
envelhecidas que os homens. No entanto, 
dependendo do contexto, as mulheres 
idosas podem realmente ser percebidas 
mais favoravelmente do que os homens 
idosos em relação aos papeis tradicionais de 
género dos/as cuidadores/as, educadores/
as ou geralmente em contextos sociais que 
requerem um certo calor emocional (Kornadt 
et al., 2013, p. np.).
As construções culturais de idade e género 
podem influenciar a imagem corporal 
individual, a forma como se vê e se percebe o 

seu próprio corpo. Como o envelhecimento, 
em muitos aspetos, é visto como um 
processo negativo (ou seja, as mulheres 
tornam-se menos atraentes com a idade, mas 
devem ser atraentes — e, portanto, jovens — 
de acordo com o seu papel estereotipado 
de género), a imagem corporal pode mudar 
negativamente para as mulheres idosas. 
Uma forma extrema disso é a gerontofobia, 
um forte receio de envelhecer. Mas mesmo 
que não se experimente gerontofobia, 
muitas pessoas estão sujeitas ao idadismo. 
Embora o idadismo possa assumir muitas 
formas e manifestar-se a vários níveis, no 
que diz respeito à imagem corporal, aparece 
frequentemente como pressão para cumprir 
os padrões de beleza (impossíveis) mesmo 
na velhice, e estereótipos sobre pessoas 
idosas (Rocha & Terra, 2014, pp. 258-259).

Embora tanto homens como mulheres tenham 
de lidar com os desafios de envelhecer e mudar 
de corpo, esta pressão afeta particularmente 
as mulheres. Isto é importante porque uma 
imagem negativa do próprio corpo pode 
ter um impacto negativo na saúde mental e 
física, bem como no bem-estar das pessoas. 
Uma representação visual mais diversificada 
das mulheres de todas as idades poderia 
ajudar.

de género podem também influenciar uma 
pessoa subconscientemente, de modo a que 
esta não esteja necessariamente consciente 
dos mesmos. As representações das 
mulheres nos meios de comunicação, tanto 
ficcionais como não ficcionais, não só são 

influenciadas por estas conceções culturais, 
como, por sua vez, podem também influenciá-
las em grande medida. Por conseguinte, a 
visibilidade é importante: As representações 
visuais da diversidade feminina são um passo 
crítico para a igualdade de género.
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Unidade 3.   Representações do corpo feminino (mais 
velho) na comunicação social: idadismo visual e a 
dupla marginalização das mulheres idosas

De um modo geral, os meios de comunicação 
social apresentam mais frequentemente 
homens do que mulheres. Nos filmes, por 
exemplo, os homens têm papéis maiores 
e mais significativos, mais tempo de fala 
à sua disposição. É dada menor atenção à 
sua aparência física. Mesmo após o início 
do movimento Me Too, surpreendentemente 
poucos filmes passam o Teste de Bechdel, 
que pergunta se um filme apresenta pelo 
menos duas mulheres com um nome, que 
falam uma com a outra sobre algo que não 
seja um homem.

Quando se trata da representação das 
mulheres idosas, a situação é ainda mais 
problemática. Em primeiro lugar, há uma 
diferença de idade no elenco: enquanto 
que os atores masculinos podem ser bem-
sucedidos aos 40 e 50 anos em papéis 
principais atraentes, as mulheres com mais 
de 40 anos raramente são vistas em papéis 
principais ou no ecrã (Butter, 2015). Os corpos 
das mulheres mais jovens são representados 
como atraentes, enquanto os corpos 
femininos mais velhos se tornam basicamente 
invisíveis.  Isso resulta na impressão de que as 
pessoas idosas e especialmente as mulheres 
idosas não são suficientemente merecedoras 
ou interessantes para aparecerem nos 
ecrãs. A investigadora sueca de meios de 
comunicação social Maria Edström chama 
a isto uma «aniquilação simbólica” das 
mulheres idosas.

Em geral, a idade é retratada como negativa 
nos meios de comunicação social. As 
pessoas idosas são representadas como 
um fardo para a sociedade. A sua saúde 
está a deteriorar-se; as suas competências 
estão a diminuir. Edström argumenta que 
na publicidade televisiva, aparecem retratos 
positivos, tais como «o avô perfeito», «a idade 
de ouro aventureira», ou «a idade de ouro 
produtiva». Contudo, acrescenta, estas «ideias 
de ‘envelhecimento bem-sucedido’ e retratos 
mais positivos podem ser problemáticas», 
bem como resultar em ainda mais pressão 
para atender às expetativas da sociedade.

Tanto os homens como as mulheres estão 
sob pressão cultural para se conformarem 
aos papéis de género desde tenra idade. No 
entanto, à medida que a idade aumenta, as 
limitações destes papéis de género aumentam 
a par da invisibilidade das mulheres idosas 
nos meios de comunicação social: As 
mulheres idosas são marginalizadas nos 
meios de comunicação social porque são 
mulheres e porque são idosas. As mulheres 
que pertencem também a outros grupos 
marginalizados, (PdC, deficientes, minorias 
religiosas, etc.) são ainda menos visíveis. A 
representação nos meios de comunicação 
social - não só nos filmes, mas também na 
televisão, em anúncios, literatura e arte - tem 
uma grande influência na forma como uma 
pessoa é vista e como se percebe a si própria.
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Quando são representadas, as mulheres 
idosas são muitas vezes estereotipadas 
como a mãe autoritária e controladora, a boa 
dona de casa, ou a «mulher mais velha cabra- 
bruxa» que procura ser para sempre jovem. 
Esses estereótipos reforçam a impressão 
de que as mulheres idosas têm menor valor 
para a sociedade porque se tornaram menos 
produtivas ou prejudicam a estabilidade do 
sistema (jovem e/ou masculino). Embora 
existam uma série de personagens femininas 
idosas nos ecrãs que são retratadas como 
mulheres independentes, bem-sucedidas 
e sexualmente ativas, raramente estas 
representações transcendem de facto estes 
estereótipos: as mulheres continuam a ser, na 
sua maioria, mais relevantes na esfera privada 
como matriarcas, sujeitas ao olhar masculino 
como sexualmente atraentes apesar da 
sua idade, ou no mundo profissional vistas 
como ameaçadoras ao estabelecimento 
dominado por homens (Chrisler 2007, 170-
71). Mas porque é que isto é relevante? 
A representação na comunicação social 

(não só no cinema, mas também na TV, na 
publicidade, na literatura e na arte) tem uma 
grande influência na perceção e autoperceção 
de uma pessoa. Tornar as mulheres idosas 
invisíveis, antipáticas, e indesejáveis no 
ecrã, influenciará como as mulheres idosas 
(não) são vistas fora do ecrã. Por isso, é 
importante não apenas envolver criticamente 
as representações de mulheres idosas, como 
também incentivar uma representação mais 
diversificada da idade, dos papéis de género 
e da feminilidade.  Se quiser melhorar a sua 
própria imagem corporal e autoperceção, 
pode fazer um esforço consciente para 
eliminar os estereótipos. Tente encontrar 
representações mais realistas das pessoas 
idosas e questione a forma de representação 
das mulheres idosas nos meios de 
comunicação social. Tenha em mente que o 
que lhe é apresentado não é o que se deve 
entender como «normal»: O envelhecimento 
é tão individual como o nosso corpo e as 
nossas personalidades.
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Género e sexo biológico são a mesma 
coisa.

VERDADEIRO FALSO

Mulheres e homens estão 
representados em pé de igualdade nos 
meios de comunicação social.

VERDADEIRO FALSO

A imagem corporal está ligada ao 
bem-estar.

VERDADEIRO FALSO

Verifique a sua compreensão 
As seguintes declarações são verdadeiras ou falsas?
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AS MULHERES IDOSAS E A 
IGUALDADE DE GÉNERO NOS 
PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO DE 
PESSOAS IDOSAS
COMO É QUE OS PAPÉIS DE GÉNERO DE HOMENS E MULHERES E O CAPITAL DE GÉNERO 
(EXPERIÊNCIAS) SÃO ESPELHADOS NA EDUCAÇÃO DE PESSOAS IDOSAS E COMO 
PROGRAMAR UMA EDUCAÇÃO BASEADA EM CONCEITOS E PENSADA PARA MULHERES 
IDOSAS? QUAIS SÃO AS FORMAS DE PENSAR, VER E CONHECER DOS EDUCADORES E DAS 
EDUCADORAS DE ADULTOS/AS?

Módulo 6
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Os papéis e as (des)igualdades de género 
raramente são abordados em programas 
educativos para pessoas adultas idosas. 
No entanto, os homens e as mulheres 
mais velhos envolvem-se na educação 
de adultos porque querem pertencer, 
ser social, política e psicologicamente 
capacitados.  Eles e elas entram na 
educação como representantes do seu 
género. Por conseguinte, o seu capital 
de género tem de encontrar espaço nos 
programas educativos. Existem diferenças 
importantes entre ser um aprendente idoso 
homem ou uma aprendente idosa. Em geral, 
ser uma mulher idosa é considerada uma 
desvantagem cumulativa (ser mulher e ser 
idosa, estar menos bem colocada do que os 
homens, ser dependente dos homens, etc.). 
É importante identificar o capital de género 
que as mulheres trazem para a educação 
e conceber programas educativos de 
capacitação para e com elas.

Com estas histórias quis abrir o discurso que 
faz o leitor enfrentar tabus relacionados com o 
envelhecimento, abrir os temas como fraqueza, 
doença, medo de morrer, perda de dignidade... 
Este livro fala sobre estar perdido e inseguro 
em situações quotidianas que costumavam 
ser situações de rotina. O livro foi desenvolvido 
lentamente, com consciência sobre o meu 
próprio envelhecimento, especialmente 
depois da morte dos meus pais, quando 

Unidade 1.  Abordagem às questões das mulheres 

comecei a ouvir vozes ao meu redor, vozes 
de pessoas idosas que eu nunca tinha ouvido 
antes. Tudo está escrito em histórias, desde 
a irreversibilidade do processo de se tornar 
invisível, sentir-se culpado em relação aos pais 
e até histórias que não são minhas, mas que 
me impressionaram profundamente.

Slavenka Drakulič, A mulher invisível e outras 
histórias

Resumo do Módulo

O módulo é composto por três unidades
seguidas de Verifique a sua compreensão
e Referências.
• Unidade 1. Abordagem às questões das 

mulheres
• Unidade 2.  Porque é que se promove a edu-

cação de pessoas adultas idosas
• Unidade 3.  Programação da educação para 

mulheres idosas
• Verifique a sua compreensão. As seguintes 

declarações são verdadeiras ou falsas?
• Referências
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Alguns poderão argumentar que não só a 
literatura, mas também o campo da educação 
de adultos têm vindo a lidar com questões de 
género desde há muito tempo. A participação 
das mulheres, ou a sua falta, na educação de 
adultos tem sido explorada há décadas. As 
preferências nos estilos de aprendizagem das 
mulheres têm sido examinadas. Os diferentes 
papéis sociais têm estado em foco, desde o 
papel de mãe e cônjuge, até aos seus papéis 
profissionais. As suas responsabilidades têm 
sido focadas, bem como as consequências 
que as mudanças nos papéis das mulheres 
tiveram sobre as identidades das mulheres. 
Mas as identidades das mulheres raramente 
foram vistas como tal, como sendo as suas, 
apenas as suas e não em relação aos homens 
e às suas reações nos mesmos contextos, 
embora, como vimos anteriormente, as 
mulheres idosas devem saber quem são 
e devem estar conscientes de que podem 
crescer e tornar-se quem elas sentem que 
se podem tornar. No entanto, os estudos 
sobre mulheres idosas e o capital de género 
que elas trazem para a educação de adultos 
raramente foram explorados e tidos em 
conta no desenvolvimento dos programas 
educativos. Além disso, as mulheres idosas 
não requerem, manifestamente, maior 
visibilidade. Elas adaptam-se a si próprias. 
Descobrir como as mulheres podem 
ultrapassar este estado, lutar pela igualdade 
de género, e tomar consciência de quem 
são é uma tarefa básica no desenvolvimento 
de programas educacionais para mulheres 
idosas.

Centrando-se nas situações das mulheres, 
descobrirá que elas são descritas em relação 
às situações dos homens. E descobrirá 
também que as mulheres estão ausentes 

dos dados. Podemos deduzir que as análises, 
teorias, estudos de investigação ou práticas 
são apenas acerca de metade da população. 
Para ilustrar este ponto, Frederick Gros, 
um filósofo francês, autor do livro mais 
vendido Philosophy of walking argumenta 
que caminhar conduz ao pensamento e 
que muitos grandes pensadores da história 
descreveram a sua caminhada como um 
processo de pensamento (Gros, 2000). Ele 
não menciona uma única mulher, e o leitor 
pergunta-se, com razão, se as mulheres não 
são pensadoras, pois não estão na lista, 
daqueles que caminham e pensam. A luta 
pela equidade entre mulheres e homens daria 
mais frutos se existissem dados relativos a 
ambos.

Os educadores e as educadoras de adultos 
repetem que os grupos de pessoas idosas são 
heterogéneos devido às suas experiências 
de vida díspares e quadros de referência. 
Contudo, esquecem-se de sublinhar que 
a heterogeneidade das pessoas idosas se 
deve também ao seu género. Se os dados 
relativos às pessoas idosas, em geral, não 
são importantes para os estudos estatísticos, 
os dados das mulheres idosas parecem ser 
ainda menos. No estudo PIAC, por exemplo, 
as pessoas com mais de 65 anos não 
foram abordadas pelos Estados membros, 
à exceção da Alemanha, que produziu um 
estudo adicional dirigido às pessoas com 
mais de 65 anos e às suas necessidades.

Há numerosas abordagens das questões das 
mulheres na investigação e educação. A mais 
comum é a abordagem oposicionista, baseada 
em distinções de sexo biológico entre homens 
e mulheres. As diferenças entre homens e 
mulheres são frequentemente apresentadas 
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como uma dicotomia - mulheres que se 
opõem aos homens e vice-versa. As mulheres 
são frágeis e impotentes; os homens são 
fortes. A indicação de género começa cedo 
com sentimentos de que os rapazes não 
devem mostrar emoções, e que as raparigas 
devem comportar-se adequadamente. 
Esta abordagem oposicionista tem sido 
intensificada por diferentes religiões que 
analisaram e separaram o papel das mulheres 
e dos homens. As mulheres e os homens 
tiveram papéis económicos diferentes no 
campo da produção, reprodução e consumo. 
As mulheres estão sujeitas aos homens em 
termos políticos, económicos, pedagógicos 
e, em praticamente todas as formas em que 
a sociedade reflete o seu poder, poder esse 
que é, com poucas ou nenhumas exceções, 
investido nos homens. Em The Metaphysics 
of Morals, Kant escreve, “a superioridade 
natural do marido para a esposa na sua 
capacidade de promover o interesse comum 
do lar», e menciona a falta de aptidão de 
todas as mulheres para votar. (Mosser, Kant e 
Feminismo de Kurt Mosser, Dayton/Ohio)

Uma vez que homens e mulheres não são 
a mesma coisa, são definidos por muitos 
atributos masculinos e femininos que 

precisam de ser reconhecidos na educação 
de pessoas adultas idosas. As mulheres e os 
homens devem ser tratados de forma igual. 
Mas será realmente assim? As diferenças de 
género são construídas e desconstruídas. 
As identidades dos homens e das mulheres 
são formadas de forma diferente. O género 
não é estável. Pelo contrário, é bastante 
dinâmico, dependendo do tempo e do 
espaço, e dos contextos sociais, políticos 
e culturais históricos no seu interior. 
Investigadores como Hugo, 1990, Lewis, 
1988, Stalker, 2005 referem-se a Belenky et 
al. (1986) argumentando que as mulheres 
são únicas, mas ausentes dos estudos de 
investigação, e a atenção deveria ser-lhes 
dedicada. Outras investigações argumentam 
que as mulheres e os homens são categorias 
simultaneamente complexas e diversas. A 
abordagem dicotómica funciona de forma 
diferente em contextos diferentes. Em 
contextos patriarcais, existe uma definição 
dos valores, capacidades e ações dos 
homens e dos valores, capacidades e ações 
das mulheres como deficientes, em relação 
aos homens. Como resultado, as histórias, 
experiências e conhecimentos de todas as 
mulheres são necessárias para se conseguir 
a sua verdadeira capacitação.
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Unidade 2.   Porque é que se promove
a educação de pessoas adultas idosas

O caminho educativo para a igualdade de 
género exige a consolidação da identidade das 
mulheres, e o aumento da sua compreensão 
de si própria. Implica também encorajá-
las a tomar as suas próprias decisões, 
aliviando os estereótipos sobre as mulheres 
idosas, acabando com a discriminação e 
desmantelando os preconceitos. 

Claro que qualquer tipo e formato de educação 
para pessoas idosas tem o seu tema. Mas, 
simultaneamente, qualquer tipo e formato 
de educação na vida posterior é a educação 
para a capacitação, uma vez que todos os 
grupos de pessoas idosas, e particularmente 
os grupos de mulheres idosas, tendem a 
ser empurrados para o limite da sociedade. 
Portanto, os educadores e as educadoras e os 
mentores e as mentoras estão preocupados/
as em obter uma melhor compreensão do 
que é e poderá ser a velhice de género na 
sociedade europeia contemporânea. Os 
educadores e as educadoras de pessoas 
adultas precisam de conhecimento sobre 
questões específicas da idade e também 
sobre questões específicas de género. 

Em primeiro lugar, obterão uma visão teórica 
sobre estas questões e delinearão situações 
em que a igualdade de género é alcançada 
ou não. Estes temas estarão no centro dos 
programas educacionais para e sobre as 
mulheres idosas. Incluirão o direito das 
mulheres a explorarem a sua identidade e 
a não serem consideradas como mais ou 

menos do que os homens, como é o caso nas 
sociedades patriarcais. Em geral, o patriarcado 
confere aos homens melhores capacidades e 
qualidades do que às mulheres.

Nessas sociedades, as mulheres existem 
como boas esposas e mães, como pessoas 
que cuidam do conforto de todos, mas não 
existem para si próprias. Tal como outros 
grupos socialmente marginalizados, as 
mulheres raramente sabem no que se podem 
tornar e não se consideram como detentoras 
de direitos. Os seus valores humanos estão 
próximos dos valores europeus básicos.

Os papéis sociais (um conceito que determina 
a própria identidade social) são assumidos, 
deixados para trás, ou perdidos ao longo 
da vida. As mulheres idosas e os homens 
idosos perdem muitos papéis, mas podem 
assumir alguns papéis novos. Um aumento 
dos papéis sociais das mulheres significa 
mais possibilidades para o seu crescimento 
pessoal. Os papéis sociais exigem o empenho 
das mulheres idosas. Quanto maior for o 
compromisso da mulher idosa, melhor é a sua 
capacidade de aprender, ser independente e 
ativa. Os seus conhecimentos e capacidades 
crescem, os seus interesses alargam-se e ela 
é capaz de assumir responsabilidades mais 
complexas. Uma mulher com mais papéis 
sociais estará também melhor preparada 
para se ajudar a si própria e aos outros. E tudo 
isto resultará numa identidade positiva e bem 
formada
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Unidade 3. Programação da educação 
para mulheres idosas

Os educadores e as educadoras / os 
mentores e as mentoras de pessoas 
aprendentes idosas não podem concentrar-
se apenas nos seus temas ou tópicos, nos 
seus conhecimentos disciplinares, nos 
métodos a utilizar, etc., mas têm de ter em 
mente que a educação de pessoas idosas 
também tem a ver com a sua capacitação, 
dos homens e das mulheres. As aprendentes 
idosas devem mudar a sua atitude em 
relação a si próprias como mulheres idosas 
e à velhice em geral, desenvolvendo pontos 
de vista relevantes. A educação de pessoas 
adultas idosas é transformadora, tanto para 
educadores como para participantes. Deve-
se também sensibilizar o público em geral 
para quem são as mulheres idosas, os seus 
valores e direitos, a sua identidade e as suas 
experiências de género, que trazem consigo 
para o processo de aprendizagem. Para ser 
socialmente transformadora, a educação 
das pessoas idosas é acompanhada por 
campanhas públicas.

Por diferentes razões as mulheres idosas 
não são um grupo homogéneo. Existem 
grandes diferenças no seio de um grupo 
e entre grupos de mulheres idosas. Para 
começar, são trabalhadoras idosas, 
mulheres idosas que enfrentam a reforma, 
mulheres idosas reformadas e após a fase 
de vida ativa profissional, etc... Por isso, 
tanto do ponto de vista individual quanto 
social, é importante promover atividades 

educativas de todos os grupos de mulheres 
idosas.

Os programas de educação de pessoas 
idosas não podem ser apenas adaptados 
às necessidades percebidas das pessoas 
idosas aprendentes. Os programas têm 
que ser personalizados e, na sua maioria, 
construídos do zero. Para se ser exato, os 
rascunhos dos programas são construídos, 
os objetivos são definidos e os métodos 
são selecionados, etc. Mas os conteúdos 
dependem das necessidades, interesses, 
desejos, aspirações das pessoas 
aprendentes. Eles dependem do tempo, do 
espaço e da cultura do meio ambiente. Mas 
também deve haver uma agenda oculta 
ou menos escondida com conteúdos que 
capacitem as aprendentes idosas a ter em 
conta os seus valores e o capital de género 
que trazem para a educação. Para ilustrar 
este ponto, num grupo de aprendentes 
de inglês, a grande parentalidade foi 
discutida com base numa compilação de 
fatos de estudos de investigação. As avós 
descobriram que têm que colocar a sua 
saúde em primeiro lugar para não sofrerem 
do esgotamento das avós. O grupo também 
discutiu a história de Rosa Luxemburgo em 
comparação com as feministas eslovenas 
Danica e Angela Vode.  Outros tópicos 
incluíram relações familiares após a 
reforma, e preconceitos relativos a mulheres 
mais velhas.  O grupo visitou o Centro de 
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Estudos das Mulheres de Zagreb, e discutiu 
o movimento Me Too. O programa incluiu 
também uma apresentação de Oldies, 
(Slov. Starci) uma peça de teatro eslovena, 
com atuações de pessoas idosas que não 
são atores e atrizes profissionais, seguida 
de uma discussão crítica. As declarações 
insultuosas de alguns políticos sobre as 
mulheres foram identificadas e reagiram 
escrevendo uma carta coletiva para o editor 
de uma revista. Os estereótipos sobre 
mulheres  idosas foram identificados e 
discutidos pelas aprendentes.

Como projetar um programa de educação 
para pessoas idosas

O planeamento da implementação e 
programação dos conteúdos de um 
programa educativo são necessários para 
alcançar a coerência entre os diversos 
elementos do programa. 
(1) No passado, a programação era 
pensada como antecipação dos passos a 
dar para alcançar os objetivos. A principal 
estratégia de programação foi orientada 
para os objetivos. 
(2) Iniciou-se uma discussão sobre como 
adaptar os objetivos em diálogo com 

os participantes. Desde que apenas os 
objetivos fossem importantes, a estrutura 
dos programas de educação de adultos era 
clara. 
(3) A posterior adaptação dos objetivos e 
a procura do equilíbrio das necessidades 
muitas vezes opostas começaram a ocorrer. 
(4) No passado, o foco estava nos 
conteúdos e métodos estruturados. 
(5) Hoje em dia o foco foi deslocado para a 
identificação das necessidades. 
(6) Um programa educativo para idosos 
e idosas é entendido como um processo 
dinâmico que lida com conhecimentos e 
competências, claro, mas também com 
valores, atitudes em relação à aprendizagem, 
com o impacto das circunstâncias sociais e 
culturais.

A programação de conteúdos e a oferta 
do planeamento não é um processo linear 
baseado apenas numa metodologia. Em 
vez disso, a programação de conteúdos e 
a oferta de planeamento de um programa 
educativo para pessoas adultas idosas é 
um processo bastante criativo e inovador 
(onde a aprendizagem experimental e de 
erros também está presente). São utilizados 
diferentes métodos, modelos e abordagens.
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Os grupos de mulheres idosas são 
altamente heterogêneos.

VERDADEIRO FALSO

Os programas de educação de 
pessoas idosas podem ser programas 
adaptados.

VERDADEIRO FALSO

Os programas na educação de 
pessoas adultas idosas podem 
ser simplesmente orientados para 
objetivos.

VERDADEIRO FALSO

Verifique a sua compreensão.
As seguintes declarações são verdadeiras ou falsas?
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Este módulo é uma demonstração de como 
usar as novas tecnologias, as competências 
de TIC e métodos de aprendizagem na 
educação de mulheres idosas.

A aprendizagem presencial é um método 
de ensino/aprendizagem em que os 
conteúdos do curso são transmitidos aos 
alunos e a aprendizagem dos membros 
do grupo é desencadeada para criar novos 
conhecimentos. Isso garante a interação 
ao vivo entre as próprias pessoas 
aprendentes adultas e o educador ou a 
educadora.  A aprendizagem presencial é 
um tipo tradicional de aprendizagem. As 
pessoas aprendentes adultas beneficiam 
de um maior nível de interação com 
os seus colegas no grupo de estudo. A 
aprendizagem presencial dá aos membros 
do grupo a oportunidade de se relacionarem 
entre si. Tais métodos são, por exemplo:  
aprendizagem colaborativa, aprendizagem 
exploratória, projetos em grupo, role-playing, 
jogos, simulações, debates, discussão em 
grupo, etc.

Unidade 1. Digitalização de métodos interativos de 
aprendizagem presencial: métodos de TIC na educação 

Estes métodos são bastante úteis na 
aprendizagem e educação de pessoas 
adultas. No entanto, na era digital e desde 
o início da crise de saúde Covid-19, tornou-
se cada vez mais importante ajustar estes 
métodos de aprendizagem através da 
utilização das novas tecnologias. Agora, 
provavelmente está a questionar-se como 
proceder com a digitalização destes 
métodos interativos de aprendizagem?2

Pode ser feito através da aprendizagem 
combinada, ou aprendizagem multimodal,3 

uma abordagem que combina educação 
presencial/formação/aprendizagem com 
atividades de aprendizagem online, ao 
mesmo tempo que se foca na experiência 
da/o aluna/o.

Resumo do Módulo

O módulo é composto por três unidades  
seguidas de Verifique a sua compreensão
e Referências.
• Unidade 1. Digitalização de métodos intera-

tivos de aprendizagem presencial: métodos 
de TIC na educação

• Unidade 2.  Igualdade de género e TIC
• Unidade 3. TTIC e educação para mulheres 

(idosas)
• Verifique a sua compreensão.As seguintes 

declarações são verdadeiras ou falsas?
• Referências

2. Eva Andersson, ICT in adult education 
3. De, Blended Learning for Adult Educators

https://epale.ec.europa.eu/fr/blog/ict-adult-education-still-failing-deliver-optimal-and-sustainable-solutions
https://lincs.ed.gov/professional-development/resource-collections/profile-1093
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Atividades Abordagem presencial

Aprendizagem 
misturada ou 
aprendizagem 
combinada/
multimodal

As pessoas adultas 
aprendentes estão envolvidas 
na aprendizagem de projetos

As pessoas adultas 
aprendentes reúnem-se n uma 
sala de estudo para trabalhar 
em conjunto e contribuir para 
o projeto.

As pessoas adultas aprendentes 
usam mensageiros online e 
comunidade, bem como gestores 
de tarefas para planear o seu 
trabalho e acompanhar o seu 
progresso. Elas também usam 
serviços de partilha de arquivos 
(por exemplo, documentos do 
Google) para colaborar e partilhar 
o feedback sobre o progresso do 
projeto.

As pessoas adultas 
aprendentes praticam 
conversas em língua 
estrangeira em pares ou 
pequenos grupos.

As pessoas adultas 
aprendentes são divididos 
em subgrupos durante uma 
sessão e discutem um tema.

Além das discussões em 
grupo, as pessoas adultas 
aprendentes usam texto online 
e serviços de voz (por exemplo, 
chat, grupo do Facebook)

As pessoas adultas 
aprendentes praticam debates

As pessoas adultas 
aprendentes assistem a 
um vídeo no seu grupo de 
aprendizagem e discutem o 
que entenderam.

O/A educadora pode partilhar 
um link de um vídeo, dando 
pessoas aprendentes a 
oportunidade de vê-lo em casa, 
enviar feedback por e-mail e, 
em seguida, discuti-lo no grupo 
de estudo.

Avaliação As pessoas adultas 
completam as tarefas escritas 
e fazem testes intercalares e 
finais.

As estatísticas de atividades 
são usadas para acompanhar 
o progresso das pessoas 
adultas aprendentes. Elas 
fazem questionários e testes 
online, enviam materiais 
digitais e participam de 
avaliações cruzadas entre si.
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Unidade 2. Igualdade de género e TIC 

Segundo a UIT «Em 2019, a percentagem de 
mulheres que utilizavam a Internet no mundo 
inteiro ascendia a 48%, em comparação com 
58% dos homens»4. A diferença de género 
tem vindo a diminuir na Europa, enquanto que 
nos Estados Árabes, Ásia, Pacífico e África, a 
diferença de género tem vindo a aumentar. 
Desde 2013, tem havido mais utilizadores 
masculinos do que femininos da Internet.

Além disso, o «paradoxo da igualdade de 
género nas TIC» foi trazido à luz do dia. « 
Os países que são muito melhores do que 
outros países a alcançar a igualdade global 
de género, tais como os países europeus, 
são os que têm menos mulheres a adquirir as 
competências avançadas necessárias para 
carreiras no sector tecnológico.

Atualmente, apenas cerca de5 17% dos 
quase 8 milhões de especialistas em TIC na 
Europa são mulheres. Esse paradoxo revela 
a necessidade de medidas para incentivar 
a inclusão das mulheres na formação de 
competências digitais, não obstante sua 
idade.6 

Também ficou óbvio que as TIC levaram 
à criação de empregos para homens e 
mulheres (de acordo com o documento 
da UNESCO chamado ITC e Género). No 

entanto, a economia da informação continua 
a reproduzir formas de segregação de género, 
com homens de alto nível, empregos de 
alto valor agregado, enquanto as mulheres 
permanecem concentradas em setores não 
qualificados e de baixo valor agregado.7 

Por outro lado, as competências de TIC 
também são ferramentas para transformação 
social e promoção da igualdade.

Consideremos alguns exemplos:

• Em muitos lugares, as ONG estão a testar 
iniciativas de comércio eletrónico que ligam 
as artesãs diretamente aos mercados 
globais através da Internet. As ONG apoiam 
as suas atividades, fornecendo-lhes 
informações sobre o mercado e a produção. 
Por exemplo a WTFO (Organização Mundial 
do Comércio Justo), apoia pequenos 
produtores marginalizados, enquanto8 74% 
deles são agricultoras e artesãs.

• Os governos iniciaram programas de 
governo eletrónico que utilizam TIC 
para proporcionar aos cidadãos um 
melhor acesso eletrónico aos serviços 
governamentais, acompanhados, em alguns 
casos, por uma estratégia explícita para 
garantir o acesso efetivo das mulheres e 
das que enfrentam dificuldades no acesso a 

Ao contrário dos cursos exclusivamente on-
line, a parte online do curso combinado não 
substitui completamente a educação presen-
cial/formação/aprendizagem por um/a edu-

cador/a ou formador/a. Ele ou ela incorpora 
tecnologia no processo de aprendizagem 
para melhorar a experiência de aprendizagem 
e ampliar a compreensão de alguns temas
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esses serviços. Por exemplo, na Dinamarca, 
em Portugal, no Reino Unido ou na Estônia.10

• Em alguns países os  e as educadores/
as de saúde usam a radiodifusão para 
disseminar informações sobre a saúde 
sexual e reprodutiva das mulheres. Na rádio 
France Inter são transmitidos programas 
que tratam da sexualidade feminina e dos 
imperativos culturais da sociedade.11 

Além disso, as redes sociais atuais são uma 
poderosa ferramenta usada na luta contra a 
desigualdade de género. Permitem a partilha 
de informações e libertam a voz das mulheres 
devido ao surgimento de movimentos sociais 
como o «Me Too». Este movimento centrado 
no abuso sexual na América, expandiu-se para 
todas as questões de género e abuso sexual na 
sociedade como um todo. Esta palavra-chave 
espalhou-se por toda a Europa aplicando-se 
às desigualdades e abusos das mulheres 
em diversos ambientes profissionais, desde 
indústrias de divertimento ou culturais até ao 
desporto e política.12

Estes estudos mostram que, embora as TIC 
estejam agora bem estabelecidas na Europa, 
as ferramentas ainda não estão a alcançar 

Unidade 3.  TIC e educação para mulheres (idosas)

Desde o seu aparecimento nos anos 
50 com a automação de tarefas, até à 
democratização da Internet, as novas 
tecnologias mudaram consideravelmente 
a sociedade e o ambiente de trabalho. Elas 
criaram constantemente novas formas de 

fazer as coisas. Como resultado disso, muitos 
empregos desapareceram gradualmente 
e novas tarefas que exigem competências 
específicas surgiram. Hoje, mais do que 
nunca, é importante que as pessoas adultas 
aprendam continuamente a atualizar as 

4. Da ITU, International Telecommunication 
Union, Bridging the gender divide, 2019
5. Da UNESCO, ICT Gender paradox
6. De EIGE, Women in ICT sector
7. Da  UNESCO, ICT and Gender 
8. De site da , WTFO
9. O Plano Portugal, em TIC para idosos: «Sim, 
‘Eles’ Podem!».
10.  As causas subjacentes da lacuna digital de 
género e possíveis soluções para a maior inclusão 
digital de mulheres e meninas
11. France inter
12. Mulheres na agenda digital
13. DDV International, Adult Education and 
Development

os homens e as mulheres de forma igual. 
Há ainda a necessidade de promover o seu 
uso e criação do valor associado através da 
educação e formação. É essencial abordar 
toda a população e, mais especificamente, as 
mulheres idosas, que tradicionalmente são 
as mais vulneráveis em relação às questões 
da igualdade de género. O uso de novas 
tecnologias e TIC é urgentemente necessário 
na educação das mulheres idosas, a fim de 
capacitá-las e aproximá-las do campo social.

https://www.itu.int/en/mediacentre/backgrounders/Pages/bridging-the-gender-divide.aspx
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367416.page=74
https://eige.europa.eu/publications/work-life-balance/eu-policies-on-work-life-balance/women-in-ict
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SHS/pdf/Gender-ICTs_FR.pdf
https://wfto.com/who-we-are
https://core.ac.uk/download/pdf/62717788.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604940/IPOL_STU(2018)604940_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604940/IPOL_STU(2018)604940_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604940/IPOL_STU(2018)604940_EN.pdf
https://www.franceinter.fr/sexualite
https://jean-jaures.org/sites/default/files/les_femmes_et_it_0.pdf
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suas competências profissionais, aprendam 
novas competências e sejam capazes de 
permanecer socialmente integrados e ativos.

O estudo realizado no documento de 
comunicação intitulado «Tornar o Espaço 
Europeu de Aprendizagem ao Longo da Vida 
uma Realidade», publicado pela Comissão 
Europeia e pela Resolução do Conselho 
sobre Aprendizagem ao Longo da Vida13, 
sublinhou a importância da aprendizagem 
ao longo da vida para a competitividade 
e a empregabilidade, mas também para a 
inclusão social, cidadania ativa e crescimento 
pessoal. Isto é ainda mais verdadeiro em 
relação às pessoas idosas e às mulheres 
idosas que são frequentemente excluídas da 
sociedade devido à sua falta de educação e 
formação.

Para as mulheres idosas, a aprendizagem 
organizada é uma maneira de sair das suas 
rotinas diárias de donas de casa ou de 
reformadas e encontrar um novo caminho de 
carreira.

Várias organizações surgiram para assumir o 
desafio de alcançar as pessoas idosas menos 
qualificadas para as formar para enfrentarem 
as transformações digitais atuais e futuras.
Por exemplo:
• Silver geek:14 é o resultado de uma dinâmica 

coletiva em Poitou-Charentes (França) 
iniciada em 2014, que tornou a tecnologia 
digital disponível para as pessoas idosas.  
O projeto tem como objetivo quebrar o 
isolamento das pessoas idosas e promover 
laços sociais intergeracionais. Desde 
então, oficinas digitais divertidas têm sido 
lideradas por uma centena de voluntários 
e voluntárias do serviço cívico. Estão 

disponíveis toda as semanas e utilizam as 
instalações de organizações para pessoas 
idosas ou centros comunitários. Nas 
oficinas foram utilizados tablets e consolas 
de jogos.

• Old’up:15 desenvolve ações para o público de 
aprendizagem idoso que incluem 2 gerações 
mais velhas de 70 a mais de 90 anos de 
idade. As ações ocorrem não só em creches 
e lares residenciais, bem como no âmbito da 
rede de creches públicas. Em 2019, a Old Up 
lançou um projeto experimental sobre o uso 
de tablets digitais por nonagenários.

Isto tem sido possível através de diferentes 
abordagens de aprendizagem digital:
• Edutaintment:  uma mistura de material 

educativo e entretenimento (ex: jogo de 
fuga, jogo sério).

• Mooc:  um tipo aberto de ensino a distância 
que pode dirigir-se a muitos participantes.

• Simulações numéricas: As simulações 
virtuais, também chamadas de simulações 
baseadas no ecrã, são uma recriação da 
realidade retratada num ecrã de computador. 
É centrada no ser humano através exercício 
das suas capacidades motoras, de tomada 
de decisões, ou de comunicação, utilizando 
software adequado e realidade virtual.

Com acesso à Internet e competências 
TIC as mulheres, incluindo as idosas, têm 
a oportunidade de iniciar os seus próprios 
negócios, vender os seus produtos em novos 
mercados, encontrar empregos melhor 
remunerados, e aceder à educação, saúde e 
serviços financeiros. Isto também visa lutar 
contra as desigualdades de género.

14. Site geek prateado 
15. Site old’up

https://silver-geek.org/
https://www.oldup.fr/
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É importante dar às pessoas idosas 
o acesso às ferramentas digitais, 
garantindo que particularmente 
as mulheres idosas participem em 
formação contínua de TIC, não obstante 
a sua idade avançada.

VERDADEIRO FALSO

As TIC não podem ser usadas para 
promover a igualdade de género.

VERDADEIRO FALSO

As mulheres são mais independentes 
quando usam a internet para negócios, 
mas isso não melhora a sua igualdade 
com os homens.

VERDADEIRO FALSO

Verifique a sua compreensão
As seguintes declarações são verdadeiras ou falsas?
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HISTÓRIAS DE MULHERES DESVALORIZADAS

Anexo 1

Quem são as mulheres não 
valorizadas ou esquecidas do 
passado e do presente nos países da 
UE cujas vidas podem ser fonte de 
aprendizagem sobre as mulheres?
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Anexo 1

Introdução

As histórias sobre mulheres excecionais 
esquecidas do passado e dos tempos 
atuais, de diferentes períodos históricos e 
origens culturais são todas instrutivas. As 
generalizações são possíveis com base 
nestas histórias diferentes e muito pode 
ser aprendido com a vida destas mulheres. 
As histórias possibilitam compreender as 
relações de poder dentro das sociedades e 
contextos sociais. Aprendemos sobre o poder 
pessoal, o domínio social ou religioso e, acima 
de tudo, podemos deduzir que as mulheres, 
quando foram apoiadas, receberam uma 
boa educação principalmente por iniciativa 
dos seus pais e devido à sua mente aberta, 
educação e paixão para descobrir e mudar. 
Os pais rebeldes «criaram filhas rebeldes, os 
pais liberais e de mente aberta fizeram das 
suas filhas liberais e de mente aberta. Isto 
é compreensível, uma vez que os homens 
eram modelos, não as mulheres. e as filhas 
respeitavam a imagem dos seus pais. As 
filhas obviamente podiam admirar o seu pai e 
o seu marido e identificar-se com eles.

Por outro lado, as mulheres começaram a 
pavimentar o seu caminho para o sucesso 
de maneiras bastante tradicionais. Sendo-
lhes permitido serem agradáveis, boas 
em conversação e divertidas, falar várias 
línguas e tocar instrumentos musicais, 
praticaras artes na sua privacidade, elas 

aproximaram-se daqueles que estavam no 
poder, o Tribunal, por exemplo. e tornaram-
se mais poderosas enquanto respeitavam 
e evitavam a conveniência e as regras 
sociais. Poucas eram manifestamente ativas 
social e profissionalmente na oposição 
aos obstáculos levantados contra elas: a 
educação que não era acessível, os desportos, 
especialmente o ciclismo, considerado imoral 
para as mulheres, o acesso limitado ao 
trabalho profissional.
Parece que a luta social pelos direitos das 
mulheres nasceu quando nasceu a sociedade 
civil. Poder-se-ia dizer que há paralelos entre 
a sociedade civil e o compromisso com os 
direitos das mulheres. Além disso, estas 
histórias fazem-nos compreender que a UE 
valoriza os direitos da mulher e os direitos 
humanos: o direito de reunião, o direito à 
liberdade, o direito de expressão, o direito de 
trabalhar em conjunto, o direito de alcançar. 
Os direitos civis estão hoje incorporados nos 
direitos das mulheres e é assim que muitas 
mulheres, sem se aperceberem, usam os 
seus direitos humanos - os seus direitos 
civis de forma eficaz. Estes direitos não 
são concedidos uma vez para sempre. Pelo 
contrário, estão constantemente em perigo 
no nosso tempo de crise política, económica e 
sanitária. Temos de estar sempre conscientes 
deste perigo, para que não percamos os 
direitos que as mulheres ganharam.
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CAROLINA BEATRIZ   

ÂNGELO   

6 de abril de 1878 - 3 de outubro de 1911

A vida de Beatriz  ngelo foi pioneira em várias 
frentes: integrou o primeiro grupo de mulheres 
a defender direitos e deveres iguais para 
homens e mulheres; foi a primeira mulher 
da Europa Ocidental a votar; foi a primeira 
mulher a realizar uma cirurgia e foi a primeira 
feminista portuguesa, e única da sua época, 
a defender o serviço militar obrigatório para 
as mulheres.»

Nasceu na Guarda, cidade interior do país, e 
formou-se em Medicina, em 1902, tornando-
se assim a segunda médica portuguesa. 
Ainda em 1902, Carolina Beatriz  ngelo foi 
a primeira médica portuguesa a fazer uma 
cirurgia no Hospital de S. José, em Lisboa, sob 
a orientação de Miguel Bombarda, médico, 
cientista, professor e republicano, figura 

cimeira na sua época. A partir de 1096 Carolina 
participa em comités e associações ligadas 
às ideias republicanas, membro da Maçonaria 
e fundadora dos Estudos sobre as Mulheres 
é também dirigente da Liga Republicana 
das Mulheres Portuguesas, tendo costurado 
juntamente com Adelaide a bandeira da 
República hasteada em 5 de outubro de 1910, 
já que, até aí, o país vivera numa monarquia. 
O dia 28 de maio de 1911 foi anunciado como 
o da primeira eleição em Portugal para a 
Assembleia Constituinte. Nesse mesmo mês 
Carolina requereu a inscrição como eleitora 
depois de ter estudado profundamente a lei, 
acabada de sair da revolução, na qual detetou 
a inexistência de uma referência explicita ao 
sexo dos eleitores. Perante a recusa levou o 
caso a tribunal por duas vezes para reivindicar 

Fonte da imagem:https://www.parlamento.pt/
Parlamento/Paginas/Carolina-Beatriz-Angelo.aspx 
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o seu direito de voto. Ganhou argumentando 
que o código eleitoral atribuía o direito de voto 
a “todos os portugueses maiores de vinte 
e um anos, à data de 1 de maio” (de 1911), 
fossem “residentes em território nacional”, 
soubessem “ler e escrever” e fossem 
“chefes de família”. Ora, ela era uma cidadã 
portuguesa, na situação de viúva e mãe — 
chefe de família e até sabia ler e escrever, 
era médica ginecologista. No dia marcado, 
acompanhada por dez companheiras da 
Associação de Propaganda Feminista que 
quiseram testemunhar, em primeira mão, 
Carolina Beatriz  ngelo foi votar. Aguardava-as 
uma multidão de curiosos à porta do Clube 
Estefânia, de tal forma, que voluntários da 
polícia decidiram guardar o local bem como 
os jornalistas que às nove da manhã em 
ponto, já lá estavam, em grande número, a 
marcar presença. Era um momento único 
que ninguém queria perder. Quando Carolina 
chegou, deparou-se de imediato com a 
primeira dificuldade: não queriam deixá-la 

entrar. Só estavam autorizadas pessoas 
que fossem votar e, para o voluntário que 
controlava a entrada, era obvio que uma 
mulher não podia votar. Estava enganado. 
Carolina entrou e votou com o número de 
eleitor 2513, deixando o seu nome para 
sempre inscrito nos anais da História de 
Portugal e da Europa Ocidental, onde era 
também inédito uma mulher atrever-se a 
votar. A política era um assunto reservado aos 
homens. Naquela primavera de 1911 o caso 
fez notícia de jornal no país e no estrangeiro. 
Carolina  ngelo tornando-se a primeira mulher 
portuguesa a votar. Morreu poucos meses 
depois, com apenas 33 anos. Três anos 
depois, os legisladores da recém-nascida 
República Portuguesa apressaram-se a 
mudar a lei e a incluir o género feminino como 
fator de exclusão ao sufrágio, impedindo 
assim as mulheres de votar – mesmo num 
regime democrático. Foram precisos 63 anos 
e uma revolução para que se declarasse, em 
Portugal, o sufrágio universal.
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ADELAIDE CABETE  
25 de janeiro de 1867 - 14 de setembro 
de 1935

Adelaide de Jesus Damas Brazão nasceu 
em Alcáçovas, freguesia de Elvas, cidade do 
interior que faz fronteira com Espanha, filha 
de operários, de quem ficou órfã, casou-se 
aos 18 anos com um homem de 36 anos, 
Manuel Ramos Fernandes Cabete, um 
sargento autodidata, explicador de latim e 
grego, que a incentivou e acompanhou, nos 
seus estudos. Adelaide concluiu a instrução 
primária aos 22, terminou o liceu aos 29 e 
licenciou-se em Medicina aos 33.

«A proteção às mulheres grávidas pobres 
como meio de promover o desenvolvimento 
físico de novas gerações», foi a sua tese 
de licenciatura, em que, extravasando as 
fronteiras da ciência, propôs a criação de 
uma lei que permitisse às trabalhadoras 

repousarem no último mês de gravidez, 
beneficiando de um subsídio. Também propôs 
a criação de maternidades, creches, asilos 
para a infância, instituições de solidariedade 
social. Promoveu os primeiros congressos 
abolicionistas da prostituição, e organizou em 
Portugal as célebres Ligas da Bondade, obra 
voluntária de assistência social dirigida por 
mulheres.
Politicamente era uma republicana assumida, 
convicta e feminista, desenvolveu intensa 
atividade militante a favor do estabelecimento 
daquele regime político e pela dignificação do 
estatuto da mulher. Em 1909 tinha participado 
na fundação da Liga Republicana das 
Mulheres Portuguesas de cuja cisão em maio 
de 1911, nasceu a Associação de Propaganda 
Feminista em Portugal (1911-1918) de cunho 

Fonte da imagem:https://shethoughtit.ilcml.com/
biography/adelaide-cabete/ 
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maçónico), da qual fez parte. Participou 
no Congresso Feminista de Gant (1913) e 
integrou o Conselho Nacional das Mulheres 
Portuguesas (CNMP), a organização feminista 
mais duradoura no século XX (1914-1947), 
em Portugal. Ainda foi presidente da Cruzada 
Nacional das Mulheres, fruto da mobilização 
das republicanas com a declaração do estado 
de guerra em março de 1916, para dar apoio 
material e moral aos combatentes e suas 
famílias. O feminismo da época prescindiu 
parcialmente da sua vertente pacifista e viu 
na guerra uma oportunidade de mostrar o 
seu valor. Também representou o governo 
português no 1º Congresso Feminista 
Internacional (1923) que decorreu em Itália. 
Como Presidente da Cruzada Nacional 
das Mulheres Portuguesas organizou o I 
Congresso Feminista e de Educação (1924) 

em Lisboa. Neste congresso apresentou 
também um projeto de natureza pedagógica 
relacionado com a luta antialcoólica nas 
Escolas, um reconhecido marco essencial 
na Educação em Portugal. Em representação 
do Governo português participou, em 1925, 
no congresso do Conselho Internacional 
das Mulheres em Washington. Colaborou 
na imprensa feminista da época 
designadamente, na revista Alma Feminina, 
que também dirigiu (1920-29).
Desiludida com a nova situação política do 
país resultante da imposição da ditadura 
do Estado Novo (1926), partiu para Angola, 
onde se dedicou sobretudo à medicina. 
Adelaide Cabete foi a primeira e única mulher 
a votar em Luanda, onde viveu, sob a nova 
Constituição Portuguesa.
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