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Mulheres que tiraram carta há mais de 40 anos agora desafiam o preconceito contra idade  
 
Elas enfrentaram o preconceito de épocas em que dirigir era coisa só para homem. Agora, com 
mais de 70, 80, 90 anos de idade, as primeiras gerações de mulheres a tirar carteira de 
habilitação no Brasil se deparam com novo obstáculo: insinuações de que, com o avanço da 
idade, chegou a hora de parar. Enquanto sentirem segurança ao volante, porém, elas vão 
continuar nas ruas, desfrutando o que consideram um dos maiores prazeres e conquistas das 
suas vidas.  
 
Ana, Amélia, Eneida e Lurdinha não se conhecem. Podem até ter se cruzado em algum 
semáforo, já que moram e dirigem em São Paulo há bastante tempo. Ana tem 82 anos; 
Amélia, 72; Eneida passou dos 90, e Lurdinha, 77. Cada uma tem sua história. Mas há muito 
em comum entre as quatro, como a audácia de dirigir antes de qualquer revolução feminista 
chegar ao Brasil. Nenhuma delas se abala mais com as provocações no trânsito que, dizem, já 
foram muito piores. Em situações assim Ana Pereira de Mendonça sempre teve a resposta na 
ponta da língua: 
 
- Vai lavar louça! 
 
- Não preciso. Sua mãe está lavando por mim! 
 
"Naquele tempo era pecado mulher sair sozinha para almoçar ou ir ao cinema", lembra Maria 
de Lurdes Azevedo Barros. Lurdinha tirou carta em 1962, aos 28 anos. "Foi uma das grandes 
emoções da minha vida." Ela lembra a felicidade quando o marido entregou-lhe as chaves do 
Fusquinha comprado num lance de consórcio, em 1971.  
 
Os últimos dados de habilitados por faixa etária disponíveis do Departamento Nacional de 
Trânsito mostram aumento de 39% na quantidade de mulheres condutoras entre 71 e 90 anos 
de idade em 2008 na comparação com dois anos antes. Mas isso não quer dizer que todo esse 
contingente - quase 230 mil - dirige. São comuns histórias de quem, depois de casar, 
engavetou a habilitação.  
 
Mas nunca é tarde para voltar. A carteira de habilitação de Amélia Fialho de Freitas passou 
mais de 30 anos no fundo de algum armário. Há dois anos, ela retomou as aulas de direção, 
renovou a carteira e ganhou um carro dos filhos.  
 
Mas o que levou essas mulheres a querer dirigir nas épocas em que o mundo dos automóveis 
era um ambiente ainda mais masculino do que é hoje?  
 
No caso de Lurdinha, pesou a vontade de tornar mais cômodo o percurso até a escola onde 
trabalhava como professora. O trajeto dependia de longas esperas por ônibus pouco 
frequentes e ainda uma carona na perua dos alunos. Eneida de Oliveira comprou o primeiro 
carro em 1953. Mas tirou carta antes. "Me sentia como se tivesse asas", conta. 
 
Ana tirou carta antes do marido. Vicente tinha habilitação só para bonde. Conduziu o veículo 
elétrico por mais de 30 anos. Talvez por isso se sentisse cansado para guiar também o carro 
da família. Assim, ele animou Ana a assumir o volante do Fusca que eles também compraram 
num consórcio.  
 
Com Amélia, a história foi diferente. Depois de casada, ela passou a achar que dirigir era 
função do marido. Nas anos 70 e 80 apenas os mais ricos tinham mais de um carro em casa. 
Homens sempre gostaram de carros grandes, o que assustava um pouco as mulheres. E, 
segundo elas, eles tinham "ciúmes" do carro.  
 
Mas com o tempo eles mudam de opinião. Um dia, Vasco, o marido de Amélia, lhe disse: 
"Seria bom você voltar a dirigir; eu posso ficar doente." Ela pensava que tinha jogado a carta 



fora. Mas, ao revirar coisas guardadas, o documento surgiu, intacto. Continuava protegido por 
uma capa de plástico. Amélia se arrepende de ter passado tantos anos longe do volante: "É a 
melhor coisa que existe." 
 
Ana tirou carta aos 48 anos, em 1976 e foi sorteada no consórcio um ano depois. O filho quis 
ficar com o carro e ofereceu, em troca, outro parecido, verde. Como passar dos anos, os filhos 
casaram e Ana ficou viúva, há 18 anos. Mas o Fusca verde, ano 1982, continua na garagem da 
casa, na Zona Norte.  
 
Quando mais novo, o Fusca serviu muito para buscar Roberto, o filho mais velho, na 
faculdade. O interesse do jovem era duplo: uma vez por semana, além de motorista, a mãe 
lhe servia de paciente para os exercícios do último ano do curso de odontologia. "Chegava a 
ficar lá até meia noite", lembra ela.  
 
Ana carregou os filhos no carro. E agora é a vez de Amélia levar os netos para a escola. Ela 
precisa, aliás, interromper a entrevista porque está na hora de levar o mais velho ao curso de 
inglês. O mais novo, de quatro anos, também vai e volta da escola no carro da avó quase 
todos os dias.  
 
Nas conversas com essas senhoras não se notam medos que seriam até compreensíveis. Elas 
evitam trafegar à noite. Mas enfrentam sem dificuldades o caos paulistano, onde está uma das 
maiores concentrações urbanas do planeta. Amélia costuma circular pela Avenida Aricanduva, 
uma das principais vias de acesso à Zona Norte. Conta, com orgulha, como se saiu bem 
quando teve de enfrentar um temporal. Eneida acha, aliás, até bom quando chove: "Ajuda a 
lavar o carro."  
 
Quem começou a dirigir na década de 50 sente saudades do espaço nas ruas. "Naquele tempo 
a gente dirigia; agora fica parada", diz Eneida. Outra inquietação para quem dirigiu num 
passado de ruas tranquilas é ter, agora, de lidar com a enxurrada de motoqueiros. É difícil 
entender a lógica das vias imaginárias por onde circulam veículos de duas rodas.  
 
Apesar de três delas já terem rodado muito, essas mulheres têm pouco para contar sobre 
multas e acidentes. O mais grave foi com Lurdinha, há muito tempo. Ela acordou no hospital. 
Mas o "outro motorista foi o culpado" pela colisão que fez seu carro girar. Ela se recuperou, 
mas a seguradora deu perda total no veículo. "Comprei outro e toquei a vida", conta.  
 
Ana tem uma batida e uma multa em seu histórico de 35 anos ao volante. A infração foi há 
uns dez ou 15 anos. Um ônibus bloqueou sua visão de um semáforo vermelho. A condutora 
continua preocupada com a pontuação na carteira por uma falta que, ela sabe, é gravíssima. 
Equivale a cinco pontos.  
 
Já a colisão foi no interior de Minas. "Amassei o carro ao tentar passar pela porteira do sítio", 
conta. Enquanto seus pais viveram, Ana sempre os visitou, no sul de Minas. O pai morreu aos 
93 anos e a mãe, aos 92. Foi uma surpresa quando ela apareceu no sítio dirigindo um carro. 
"Menina, você não tem medo?", perguntou a mãe.  
 
Ana saiu de Estiva, cidade perto de Pouso Alegre, aos 22 anos, já casada, na expectativa de 
estudar em São Paulo. "Na fazenda não tinha escola e meu pai me ensinou o que ele sabia." 
Em São Paulo, ela passou pelo Mobral para completar a alfabetização e, depois, fez curso de 
enfermagem. Quando decidiu tirar carta atrapalhava-se com as placas. Decidiu estudar com 
dedicação. Passava horas memorizando as placas com o livro da autoescola em cima do fogão 
enquanto cozinhava. Não deu certo. Ela errou uma pergunta sobre legislação na primeira 
tentativa de exame. Refez a prova e conseguiu a carta.  
 
Se no passado elas tiveram que lidar com a discriminação, hoje elas enfrentam as 
advertências, diretas ou disfarçadas, de que devem parar de dirigir. Filhos e sobrinhos 
aparecem até para sugerir que seria melhor nem aparecer numa reportagem como esta.  
 



Eneida dá graças a Deus por não ter filhos. Mas soube que o sobrinho da sua amiga Junia está 
em campanha para que ela abandone o volante.  
 
Apesar de ser a mais velha (ela não revela quantos anos tem, só diz que já passou dos 90), 
Eneida não pretende se desfazer do carro tão cedo. O seu Volvo ano 2003 e com apenas 14 
mil quilômetros rodados lhe traz lembranças do marido, que morreu há seis anos.  
 
O casal passou por autoescola dos Estados Unidos, onde viveu uma temporada. Ali não havia 
como ficar sem carro, como queria o marido. Na volta ao Brasil, ele deu para a esposa o Volvo 
que leva placa com as iniciais do nome dela.  
 
Eneida poderia ter motorista particular. Já teve um, aliás, por insistência do marido. Mas se 
livrou dele quando ficou viúva. "O moço passava a maior parte do tempo parado na garagem 
gastando a bateria do carro", destaca.  
 
As quatros afirmam que vão parar quando sentirem que não podem mais. Mas o que mais 
temem, quando esse dia chegar, é passar a depender de transporte público, chofer particular 
ou o favor de algum parente. 
 
O avanço da idade traz, de fato, alguns dissabores a quem tem que pisar fundo na 
embreagem. Mas existem soluções. Apesar da relação histórica com seu Fusca, Ana diz que 
gostaria de trocá-lo por um modelo com câmbio automático, como tem Amélia. Quem já dirigiu 
Fusca sabe que ela tem razão. "É por causa do meu joelho; o pedal do Fusca é muito alto". 
 
Indústria adapta carros para idosos 
 
A indústria automotiva começa a se preparar para adaptar os veículos ao aumento de 
expectativa de vida da população e, consequentemente, dos condutores. Mas, segundo a TRW, 
uma das maiores fabricantes de autopeças do mundo, a evolução tecnológica dos automóveis, 
independentemente de quem os vá guiar, acaba favorecendo os idosos e todos os motoristas 
com limitações de movimentos.  
 
A TRW desenvolve o chamado "driver assistance system", que funciona como se o carro 
tivesse uma "visão adicional", segundo explica Ivan Tocchetto, responsável pela área de 
equipamentos de segurança. Por meio de uma câmera presa ao para-brisa, com radares para 
curto e longo alcance, a câmera "enxerga" as faixas da pista. Se o motorista se distrair e sair 
da faixa, o equipamento leva o carro de volta. Para Tocchetto, no Brasil seria possível adaptar 
esse sistema para a emissão de um sinal sonoro, por exemplo.  
 
Na Europa, já começou a ser testado o equipamento que integra freio e direção. Sensores 
identificam se um veículo à frente está parado ou em velocidade mais lenta. O freio é acionado 
mesmo que o motorista não perceba.  
 
No próximo ano, a TRW lançará no Brasil a direção elétrica, que é uma espécie de evolução da 
direção hidráulica. O equipamento ajuda a diminuir o esforço nas manobras. "Chega-se 
praticamente a nenhum esforço; é possível girar o volante com um dedo", afirma Carlos 
Cardoso, responsável pelos sistemas de direção da empresa americana. 
 
A Ford criou na Europa há alguns anos a chamada "roupa da terceira idade", uma vestimenta 
especial para ser usada pelos engenheiros que desenvolvem os veículos. A roupa permite que 
eles se sintam como se fossem idosos. O recurso ajudou a projetar carros para oferecer 
facilidades, como câmera de visão traseira, e melhorar a área onde as pernas se apoiam 
quando a pessoa entra no automóvel.  
 
Em 1999, o modelo Focus foi o primeiro a ser concebido a partir do uso das roupas especiais. 
Por esse motivo, segundo a montadora, o carro foi desenvolvido com mais espaço, facilitando 
a entrada e a saída dos ocupantes.  
 



Como a legislação não estabelece limite de idade para dirigir, cabe a cada condutor saber 
quando parar. Uma parceria entre o Centro de Experimentação Viária (Cesvi) e a Fundação 
Mapfre iniciou, no ano passado, um trabalho para o desenvolvimento de qualidade de vida 
para idosos - seja dentro do veículo ou como pedestres.  
 
"Com o passar dos anos há alterações na capacidade visual e na auditiva e dirigir se baseia 
muito nessas duas funções", destaca o analista de segurança viária do Cesvi Brasil, André 
Horta. Verificar os graus de óculos e fazer exames periódicos de audição são recomendações, 
diz, para quem pretende continuar dirigindo. É preciso também estudar eventuais mudanças 
nas sinalizações. "No passado não havia, por exemplo, placas de identificação de radares", 
afirma.  
 
Além disso, diz o analista, é preciso levar em conta as naturais mudanças na coordenação 
motora. Por isso, vale a pena evitar horários de pico nas vias urbanas e viagens em dias de 
chuva ou áreas com neblina. Deixar de fazer manobras mais arriscadas, como uma conversão 
à esquerda, também ajuda. "É preferível dar duas ou três voltas a mais e evitar uma condição 
de risco", completa.  
 
Para o analista, é difícil estabelecer o momento de parar de dirigir: "É preciso que o motorista 
o faça quando perceber que está se expondo demais ao risco." 
 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20, 21 e 22 maio 2011, Primeiro Caderno, p. A16. 


