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RESUMO: As pessoas acima de 60 anos tiveram uma educação familiar com 
muitos tabus. Poucas foram as que se rebelaram contra a desigualdade de 
gênero existente nos papéis familiares e na distribuição das funções sociais. Até 
a década de 70, o casamento, única forma de família, era “até que a morte os 
separe”. Somente na década de 80, tanto o seu início com a possibilidade do 
desquite e do divórcio, quanto o reconhecimento no seu final da união estável, 
foram consequências das mudanças do comportamento feminino, da inserção 
da mulher no mercado de trabalho e da supremacia das próprias escolhas. No 
ambiente da UATI, um programa de extensão da Universidade do Estado da 
Bahia, no campus XX na cidade de Brumado, observa-se uma hegemonia dos 
trabalhos “femininos”, como artesanato, pintura, costura, realizados pelas 
mulheres idosas; mais também elas estão junto com eles nas aulas de dança de 
salão, dança circular, informática e línguas estrangeiras. O ambiente 
universitário propicia uma maneira de igualar os gêneros, de conversar sobre a 
temática, e nas rodas de conversas expor questões familiares que envolvem 
filhos(as), neto(as) LGBT, cis, trans. Esta pesquisa investigou se essas pessoas 
vêm a necessidade de ter uma disciplina nas escolas e nas universidades que 
contemple o conteúdo de gênero. Foi aplicado um questionário a 45 pessoas 
idosas, sendo 35 do gênero feminino e 10 do masculino, tendo como 
predominância do grau de ensino fundamental, e nível de renda até 2 salários-
mínimos. 75% das pessoas do gênero feminino sinalizaram que sim, enquanto 
25% disseram que isso é papel da família. Já 80% do gênero masculino não 
aceita falar sobre. Apenas 20% diz ser interessante a modernidade e que 
“naquele tempo”, se existia, era bem escondido. Percebeu-se durante a 
aplicação do questionário um incômodo ao falar sobre a temática. Já quando o 
assunto era a igualdade entre homens e mulheres, a resposta foi unânime em 
afirmar que deve existir, contudo, ao serem perguntados sobre os afazeres 
domésticos, ainda há uma predominância do gênero feminino no seu 
desempenho. Notando-se uma clarividente diferença entre o pensar e o agir. 
Também falaram que a esta altura da vida, o importante é ser feliz, com as 



diversas formas de amar, desde a maneira como foram criados até com a 
diversidade e pluralidade no mundo atual. Eles(as) acompanham as mudanças 
e “dançam” conforme a música. A pesquisa empírica revelou a real e efetiva 
necessidade de se falar sobre igualdade de gênero em todos os ambientes, a 
começar pelo familiar, atravessando o acadêmico, contextualizando o político, 
para que se possa promover uma mudança no comportamento e na cultura dos 
povos. 
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