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Tudo o que percebemos e compreendemos através das pesquisas científicas exige
compartilhamento, pois “Toda novidade, toda nova verdade precisa encontrar lugar num
mundo comum para conquistar plausibilidade” (CRITELLI, 2012, p. 28)
O empoderamento feminino tem-se apresentado como questão polêmica no sentido de
trazer “desconfiança” das pessoas, intelectuais ou não, quanto a veracidade dessa conquista
recente das mulheres, em razão, talvez, da gritante disparidade de comportamentos femininos
na sociedade atual. Ao mesmo tempo em que observa a independência sexual, afetiva e
financeira de um número significativo de mulheres que assumem a sua condição de sujeito
político, vê-se, também, um contingente nada desprezível de outras que acabam sendo vítimas
do seu próprio machismo. Representando um desafio ao poder patriarcal que ainda se faz
presente em alguns segmentos da sociedade atual, o empoderamento feminino significa uma
drástica mudança na dominação dos homens sobre as mulheres, garantindo a elas autonomia
no que se refere ao controle de seus corpos, da sua sexualidade e do seu direito de ir e vir.
Lypovetsky (2000) não vê a extinção das diferenças sexuais, mas preconiza que depois de
dois séculos de dominação masculina, a mulher vai assumir lugar de destaque cada vez maior
na sociedade, atuando na política, nos negócios, nas artes. O século 21 será o da mulher
sujeito.
Este trabalho descreve a trajetória de uma mulher longeva, emblemática, à frente do
seu tempo, buscando demonstrar em que medida a história de vida pode lançar luzes para o
estudo do sintagma Identidade-metamorfose-emancipação.
A delimitação da investigação em um único caso deu-se na medida em que os
encontros preliminares para a formalização da proposta de estudo, apontaram, com clareza, a
característica emblemática do sujeito o que garantiu a relevância do mesmo para o objeto de
estudo: Identidade humana. Com o recurso do método da história de vida, a narrativa
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apresentou-se como uma maneira singular de problematização do caráter temporal da
experiência de vida, exteriorizando crenças, valores, significados e sentidos interiorizados ao
longo da existência pelo sujeito [narrador] evidenciando a complexidade do seu cotidiano e da
sua inserção em determinados contextos sociais: os papéis assumidos, as metamorfoses e os
fragmentos de emancipação. O caráter intrínseco da investigação focou o caso em sua
singularidade, num modelo interpretativo, permitindo à pesquisadora “colocar-se” na
narrativa assumindo o seu ponto de vista. Tendo sido tomado “por inteiro”, a analise holística
do caso apresenta plasticidade ao proporcionar a inter-relação das experiências vividas, pela
protagonista, nas diferentes fases da vida, fugindo de uma interpretação linear. Portanto, uma
tentativa de compreender o sentido do que foi narrado, numa abordagem hermenêuticointerpretativa.
Essa trajetória metodológica encontra fundamento na teoria de Habermas
[hermenêutica objetiva] que tem suas raízes da Escola de Frankfurt e na teoria da linguagem
de Mead. Essa abordagem, que segundo Reichertz (2004) não oferece passos metodológicos e
permite adaptações, tem como meta a procura pelo sentido, pois está apoiada na arte da
compreensão da narrativa numa tríplice relação: 1. como compreensão da intenção de um
narrador; 2. como expressão para o estabelecimento de uma relação interpessoal entre falante
e ouvinte e 3. como expressão sobre o mundo.
Através da narrativa da história de vida, o sujeito da pesquisa, uma mulher de 90 anos
com o recurso da memória reconstruiu a sua história pessoal, através de entrevistas abertas
desencadeadas pelas questões: Quem é você? E, quem gostaria de ser? Nesse percurso pelo
tempo vivido, ela reconstruiu a sua vida, dando-lhe sentidos e significados; e ao rever fatos e
relações, reviveu intensas emoções (amor, medo, desejos, frustrações) quando a passividade
[heteronomia] e servidão a que foi submetida pela razão instrumental da igreja protestante e
pelas exigências afetivas da mãe, engendraram um processo de metamorfose por reposição
[mesmice], fato confirmado pela sua fala: Eu era a sombra dela.
Formou-se em Linguas Neo-latinas pela Universidade Federal do Paraná e em
Jornalismo pela PUC-Pr. Tornou-se professora de francês, identidade projetada ainda na préadolescência, quando no primeiro dia de aula no curso ginasial, a professora ao entrar na sala
cumprimentou os alunos: Bonjour mes enfants, commant alle-vouz? E ela imediatamente
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pensou: - nossa que bonito! É isso que eu quero ser! Estudou, morou e trabalhou num colégio
protestante quando se vestia, comia, dormia e se comportava conforme as exigências da
igreja, sob a rígida vigilância materna. Já adulta, foi transferida de Curitiba para São Paulo
para assumir, segundo a instituição, o cargo de professora de francês [o seu projeto] o que
redundou, segundo ela, em mentira, pois, o que lhe ofereceram foi o cargo de preceptora que
ela veementemente recusou: - Eu estudei para ser professora, eu não estudei para ser
preceptora. Num movimento reflexivo e crítico [mesmidade] ela posicionou-se, enfrentou o
poder instrumental e deu inicio a sua condição de sujeito onde a ação [autonomia] gerou um
fragmento de emancipação. Assume o cargo de professora de francês em um colégio também
protestante para onde, posteriormente, levou a mãe e uma ajudante doméstica, quase irmã. Na
nova cidade incipiente elas trabalharam morando em pensionatos e apartamento alugado até a
morte da mãe. Nesse meio tempo prestou concurso para o magistério do estado e, aprovada,
inicia uma dupla e estafante jornada em dois colégios distintos, um particular e outro público,
localizados em extremos opostos da cidade cortada pela via férrea e que a dividia em duas: a
zona mais rica e desenvolvida e a mais pobre e estigmatizada. Trabalho árduo com o qual ela
participou do desenvolvimento da cidade, andando a pé, enfrentando chuva e lama e longas
horas de trabalho, numa evidente demonstração de virtudes, segundo Sêneca (2012) dentre
elas a coragem e a temperança. Ingressou no ensino superior na recém criada Universidade
Estadual, onde foi docente até a aposentadoria. Fez mestrado e circulou por ambientes mais
sofisticados na Bahia e São Paulo, conhecendo outras realidades que segundo ela - Me
abriram a cabeça. Com a morte da mãe, liberta-se, rompe com a igreja e com a quase irmã e
deixa de ser a sombra da mãe para emergir da “morte simbólica” e enfim viver. Sua fala
confirma o seu estado de “morta viva” - Mas eu não vivi, eu me enterrei (...) e expressa o seu
renascimento como mulher: - Espera aí agora é a minha vida! Confirmando os dizeres de
Beauvoir (1976) de que ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Liberta, assume a identidade
de adulta e passa a orientar a sua vida segundo os seus próprios princípios.
Depois de 10 anos de uma vida repleta de viagens, amores, prazeres e também de
muita solidão ela encontrou o homem que seria “seu”. Foi amante, amasiada e finalmente
esposa [o seu grande projeto de vida]. Nessa condição viveu, segundo ela - a fase mais feliz
da minha vida e que foi interrompida aos 83 anos, com a morte do marido consumido pelo
mal de Alzheimer. Viúva reafirma-se como “estrela solitária” personagem que a acompanhou
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por toda vida, hora de forma velada, hora explícita e ainda tem forças para mais uma jornada:
o retorno às origens numa viagem à Russia e países vizinhos o que incluía, ainda que de
longe, seu país natal. Viagem que a fez rever emoções atávicas, sofrimento e perdas sem
precedentes - perdi o idioma, perdi a minha identidade nacional... Perdi tudo não é?
Refletindo sobre as emoções ela se diz européia de sangue e brasileira por necessidade.
A figura feminina da mulher longeva como campo de estudo, permitiu uma clara
visualização da identidade sexual das mulheres do século passado [oprimidas e exploradas]. E
a narrativa da história de vida dá margens seguras para considerar que essas mulheres
emblemáticas, por suas ações, foram precursoras da identidade feminina para além do seu
aparato biológico, inserindo- as na sociedade contemporânea numa condição de
indeterminadas, a terceira mulher de Lipovetsky (2000). Enfim: empoderadas, libertas e
autônomas.
Todo o contexto estudado, tanto o teórico quanto o empírico, alinhavados pela
interdisciplinaridade ofereceram argumentos suficientes para defender a tese: desde que
isentas de doenças que as tornem dependentes de cuidados de outrem, as mulheres longevas
têm o direito de viver a velhice em idade avançada livre de preconceitos e estereótipos que as
infantilizam, tornando-as reféns da família e da sociedade. E se identidade é vida, a
contribuição de Ciampa (2014) faz um coroamento do estudo ao afirmar que “O passado é
presente como história de vida; o futuro é presente como projeto de vida; somos o presente
sempre, quando articulamos história de vida e projeto de vida em cada “hoje”.
Habermas (2012) preconiza na sua teoria da ação comunicativa que a identidade é
resultante da busca por entendimento mútuo com os outros indivíduos externos que habitam o
contexto social e consigo mesmo. Nessa perspectiva a individualidade está ancorada no eu
pós-convencional, capaz de se afastar e criticar a socialização convencional que caracteriza a
sociedade em que ele vive. É o processo emancipatório, os esforços para a obtenção de
direitos políticos em busca de igualdade. Portanto, um movimento filosófico que explicita a
luta por esses direitos entre os gêneros com vistas a erradicar a opressão/exploração.
Pode-se pensar desse modo, em uma identidade feminina transgressora advinda de
metamorfoses que rompem com o convencional, de forma particular ou por categoria social,
em aspectos da vida cotidiana carregados de preconceitos [sexual, econômico, político, etc.] e
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que podem, pela sua característica revolucionária, potencializar os riscos de segregação e
menosprezo. Associados às virtudes como coragem, temperança, justiça e transcendência,
estimulantes do ato transgressor, as virtudes, pela sua própria gênese, fortalecem a capacidade
de neutralizar os efeitos, se nocivos, do ato transgressor.
A capacidade em ouvir a voz da mulher longeva testemunha de um tempo histórico e
agente de mudanças sócio comportamentais, representa um lócus de ricas fontes de produção
de conhecimento científico sobre o empoderamento feminino, pois, na história das mulheres o
conceito de gênero procede de uma desconstrução das diferenças o que possibilita o
questionamento dos papéis fixados e naturalizados pela sociedade, ao mesmo tempo em que
promove o debate acerca da correspondência entre o discurso e as práticas sociais.
Vislumbra-se a possibilidade de que as mulheres contemporâneas atingirão dentro de um
tempo curto a perfeita igualdade econômica e social, o que acarretará “uma metamorfose
interior” (BEAUVOIR, 1976). É importante, portanto, que as mulheres do século 21
prossigam em sua ascensão e que os êxitos obtidos as incitem a tanto.
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