
A constituição da corporeidade em 
mulheres idosas: significados e 
diálogos com as experiências

O objetivo deste estudo foi analisar o(s)

significado(s) atribuídos aos aspectos

culturais (a família, a crença religiosa, a

escola, o parceiro (a) e as práticas

corporais sistematizadas) e sua influência

na constituição da corporeidade de

mulheres idosas integrantes de um projeto

de extensão universitária voltado à prática

da dança, na cidade de Caxias do Sul.

Quanto aos procedimentos metodológicos

adotou-se a pesquisa qualitativa,

exploratória, tendo por base a realização de

entrevistas de História de Vida (DENZIN,

1989).

Por fim, para interpretar os dados

recolhidos, utilizou-se a técnica de Análise

de Discurso (ORLANDI, 2006).

Na família as mães foram lembradas com

mais presença nas memórias, ao passo

que os pais, foram mantidos mais "à

distância”.

A crença religiosa que se constituiu como

a crença base, foi a católica, pois esta

advinha da educação recebida pela família.
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A escola não era só entendida como busca

pelo conhecimento, uma vez que eram

aprendidas “maneiras” de se comportar

perante a sociedade.

Na análise do parceiro, as entrevistadas

relatam que a passagem do tempo, o

nascimento dos filhos, a aposentadoria

desgastou o relacionamento e,

consequentemente, suas identidades.

As práticas corporais sistematizadas

carregam consigo, um significado muito

importante de empoderamento de si

mesmas.

Assim, os papéis desempenhados pela

família, pela crença religiosa, pela escola,

pelo parceiro e filhos e pelas práticas

corporais sistematizadas podem ser aqui

compreendidos como representações

(GOFFMAN, 2009) de uma história, que

marcaram de forma importante, a

corporeidade dessas mulheres.
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