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RESUMO 
 
O presente estudo é fruto de uma pesquisa desenvolvida no 
ano de 2007, em nível de graduação  junto a homens e 
mulheres idosos que participavam  regularmente de atividades 
em grupo, tendo como foco de análise o grupo de convivência 
"Nova Vida" organizado pelo Serviço Social do Comércio -SE e 
os estudantes idosos da Universidade Aberta à Terceira Idade 
de Sergipe, coordenada pelo Núcleo de Pesquisa e Ações da 
Terceira Idade da Universidade Federal de Sergipe. Buscou-se 
compreender centralmente quais os motivos que levariam os 
grupos de idosos a serem pouco frequentados pelos homens. 
Os resultados dessa pesquisa demonstram que homens e 
mulheres idosos apresentam alguns interesses em comum e 
que os estimula a participar destes grupos, a exemplo da 
vontade de conhecer novas pessoas, de compartilhar 
experiências, busca por mais conhecimentos, status social etc. 
 
Palavras-chave: Envelhecimento. Idosos. Gênero. 
Participação. 
 
ABSTRACT 
 
This study is the result of a research developed in 2007, at the 
undergraduate level with the old men and women who regularly 
participated in group activities, which the analysis focused on 
the social group "New Life" organized by the Office social -IF 
Trade and older students of the Open University of the Third 
Age of Sergipe, coordinated by the Center for Research and 
Action of the Third Age of the Federal University of Sergipe. We 
tried to centrally understand what reasons leading seniors 
groups to little frequented by men. The results of this research 
show that older men and women have some common interests 
and encourages them to participate in these groups, such as 
the desire to meet new people, to share experiences, seek 
more knowledge, social status etc. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho surge a partir das experiências em atividades e estudos junto ao 

Núcleo de Pesquisas e Ações da Terceira Idade (NUPATI), vinculado à Universidade 

Federal de Sergipe (UFS entre os anos de 2004 a 2007. A pesquisa foi feita com idosos 

participantes das atividades organizadas por dois grupos. O Grupo de convivência "Nova 

Vida", administrado pelo Serviço Social do Comércio (SESC) de Sergipe e que, à época da 

realização desta pesquisa, contava com mais de duas décadas de experiência, com ênfase 

em atividades culturais e recreativas para idosos, majoritariamente composto por mulheres,  

advindas das camadas sociais populares, composto por cerca de 430 idosos, sendo 402 

(96%) mulheres e 18 (4%) homens em todo o estado de Sergipe; e o grupo de estudantes 

idosos da Universidade Aberta à Terceira Idade do Estado de Sergipe (UNATISE), 

coordenado pelo Núcleo de Pesquisas e Ações da Terceira Idade (NUPATI) da 

Universidade Federal de Sergipe (UFS), com uma história relativamente recente, com 

origem no ano de 2002, onde suas ações estão voltadas, predominantemente, para o 

campo educacional. Apesar de uma maior presença de membros do sexo masculino – em 

comparação ao primeiro grupo – as mulheres ainda são maioria na UNATISE. Grande parte 

dos seus membros pertence às camadas médias e altas da sociedade sergipana, sendo 

formado, à época da pesquisa, por 69 idosos (Matrícula 2007/1), dos quais 47 (68%) eram 

do sexo feminino e 22 (32%) eram do sexo masculino.  

O estudo teve essencialmente dois objetivos, compreender e analisar os sujeitos 

sociais (idosos) e suas atuações nos grupos em que participam com frequência, buscando 

identificar quais elementos contribuem para a sua atração e permanência nas atividades 

coordenadas pelos grupos, bem como, quais elementos contribuem para o seu desinteresse 

e afastamento; e entender qual a percepção dos membros do grupo acerca da presença e 

participação dos homens idosos nestes espaços marcados por uma histórica hegemonia de 

participação feminina. 

Como procedimentos metodológicos, optamos pela realização de uma pesquisa 

do tipo exploratória e de natureza quali-quantitativa (LAKATOS; MARCONI, 2006), 

utilizando-se da aplicação de um questionário aplicado entre 55 idosos, dos quais 25 foram 

aplicados em idosos do Grupo Nova Vida (SESC), com 20 (80%) mulheres e 05 (20%) 

homens e 30 questionários em idosos da UNATISE(UFS), com 20 (67%) mulheres e 10 

(33%) homens. Também  foram realizadas 10 entrevistas com estes idosos, sendo 05 (50%) 

entrevistas no Grupo Nova Vida – 03 mulheres (60%) e 02 homens (40%) – e 05 (50%) 



 

 

 

                  

entrevistas na Unatise – 01 mulher (20%) e 04 homens (80%) –, concluindo assim a amostra 

de dados desta pesquisa. 

 

1 - AS FALAS DOS NOSSOS ATORES SOCIAIS: ONDE ESTÃO OS HOMENS? 

 

 

“Não sei a razão da ausência do sexo masculino. Machismo, 
autossuficiência, falta de coragem?” 

OSCAR DEL POZZO 

 

Durante o período das experiências desenvolvidas diretamente com diferentes 

grupos de idosos (grupo de alfabetização; inclusão digital e produtiva; estudantes 

universitários idosos, dentre outros), percebemos algo que não chega a ser novidade 

alguma ou mesmo estranho dentro desses grupos e debates: trata-se da diminuta e por 

vezes inexistente presença masculina na participação destas modalidades grupais para 

pessoas idosas.   

De fato, isto é algo que passa a despertar certa curiosidade e questionamentos, 

e  numa perspectiva acadêmica, de pesquisa, esta constatação não deva ser em hipótese 

alguma  considerada como fenômeno repentino, corriqueiro ou natural. Esta ausência do 

homem idoso nos grupos (principalmente na modalidade dos chamados "grupos de 

convivência"3) nos coloca uma inquietação enorme no sentido de compreendermos esta 

situação onde as mulheres idosas buscam cada vez mais o convívio com outras pessoas, 

enquanto os homens passam a se retrair, seja em seus lares, seja no refúgio de praças, 

parques, ruas etc. 

Pensar  na participação de homens e mulheres idosos em grupos requer certa 

capacidade para compreender e analisar quais tipos de fatores, condicionantes e/ou 

variáveis podem estar imbricados neste processo, que é histórico nos grupos de convivência 

e que passa a ter, também, um caráter social e cultural, como uma construção que envolve 

diferentes formas de pensar e de agir diante da convivência coletiva. Porém, para nós, duas 

categorias essenciais passam a configurar o cerne de análise deste estudo para que 

analisemos a ausência ou pouca participação numérica de homens nos grupos. São elas 

idade e gênero. 

 Assim, para Guita Green Debert (2004): 

 

Novos recortes passam a ser propostos nos objetivos a serem estudados e, com 
eles, idade e gênero aparecem como dimensões privilegiadas para dar conta do 
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caráter das mudanças na sociedade brasileira contemporânea. Gênero, mesmo 
constituindo-se em uma questão polêmica, é uma noção claramente explicitada nos 
projetos e de tal forma incorporada no debate acadêmico que qualquer pesquisa, 
mesmo quando seu universo é claramente definido, será criticada se não levar em 
conta as diferenças entre a experiência feminina e masculina, nas mais diversas 
manifestações analisadas (DEBERT, 2004, p. 41; grifo nosso). 

 

Como afirma Debert, homens e mulheres possuem experiências diversificadas 

durante toda a vida e essas experiências passam a ser identificadas como próprias de cada 

idade (jovem ou idoso) e das identidades de gênero (homem, mulher etc.). O gênero passa 

a ter um papel fundamental na forma de compreender o mundo que nos circunda, de 

compreender os outros e de compreender a nós próprios em seus papéis em sociedade ou 

em pequenos grupos, bem como, nas posturas que adotam ao longo de suas vidas. Assim, 

quando nos referimos ao conceito de gênero, seu significado passa a ter uma imagem 

própria, conforme defende Lais Abramo (1996): 

 

O que aqui se denomina imagens de gênero são configurações de identidades 
masculinas e femininas, produzidas social e culturalmente, que determinam, em 
grande parte, as oportunidades e as formas de inserção de homens e mulheres no 
mundo do trabalho. Essas imagens são “prévias” a essa inserção, ou seja, são 
produzidas e reproduzidas desde as etapas primárias da socialização dos 
indivíduos e estão baseadas, entre outras coisas, na separação do público e do 
privado, do mundo familiar e do mundo produtivo, e na definição de uns como 
territórios de mulheres e outros como territórios de homens (ABRAMO, 1996 apud 
CRUZ, 2005, p. 194-195). 

 

Desta forma, é possível compreender que todo o conceito é limitado quando se 

esgota em si mesmo, sem realizar a relação com outros conceitos e categorias, efetivando 

nesta direção uma complementaridade do seu significado. Temos então que sexo se refere 

à dimensão imediatamente biológica dos seres, enquanto que gênero diz respeito à sua 

dimensão cultural, política, simbólica, resultado de uma construção histórica e particular de 

algum lugar e tempo, mas que apresenta alguns contornos e características mais gerais.  O 

conceito de gênero é introduzido para reafirmar algo mais amplo do que o sexo e como um 

produto resultante de relações sociais aprendidas e apreendidas, institucionalizado e 

transmitido de geração a geração. Assim, o gênero é uma possibilidade de interpretação. O 

que gênero é, o que as mulheres e os homens são e os tipos de relações que acontecem 

entre eles não são simples elaborações de dados biológicos, mas, em grande medida, 

produtos de processos culturais e sociais (CRUZ, 2005).  

Assim entendemos que a categoria gênero inclui duas dimensões essenciais. A 

primeira afirma que a realidade biológica do ser humano não é suficiente para explicar o 

comportamento diferenciado do masculino e do feminino em sociedade. A segunda está 

ligada à noção de poder. Observa-se que o poder é distribuído de modo desigual entre os 

sexos. Nossa preocupação diz respeito as questões culturais ligadas a gênero. Pensar 



 

 

 

                  

sobre elas envolve o jogo das diferenças, onde as regras são definidas nas lutas sociais 

cotidianas travadas entre agentes imersos em relações de poder.  Essas relações podem 

mudar, pois, a cada momento, novos sujeitos e circunstâncias invadem a cena sociopolítica, 

modificando "as regras do jogo".  

O contexto de onde se elabora o discurso acerca desses grupos é de 

importância centrall para entendermos os significados das posições assumidas por homens 

e mulheres dentro dos mesmos. Nas questões relativas a gênero, uma marcação simbólica 

tem atribuído às mulheres e aos homens algumas características que, por não serem 

questionadas em alguns momentos, vão se instaurando como verdades dadas. Essas 

construções são irreflexivas e pré-julgam as qualidades que devem ter mulheres e homens. 

Esses estereótipos podem mudar de acordo com cada cultura na qual são construídos, 

transmitidos e aceitos pelo grupo social, no processo de socialização exercido através da 

linguagem, através da comunicação (HABERMAS, 1984). À menina vai-se ensinando, 

desde pequena, o que é permitido e o que é proibido à sua condição de ser mulher, 

semelhantemente ao menino, para tornar-se um homem. 

Nessa perspectiva, Cruz4 (2001) destaca que a utilização da categoria gênero 

constitui uma contribuição significativa e oportuna para a análise de uma das desigualdades 

fundamentais do desenvolvimento humano e dos direitos humanos; permite analisar os 

diferentes lugares de poder que mulheres e homens ocupam em distintos espaços da 

sociedade e que devem ser identificados para compreender suas repercussões de forma 

diferenciada nos aspectos da vida dos indivíduos de acordo com o sexo.  

As identidades de gênero e sexual são compostas e definidas por relações 

sociais e moldadas pelas redes de poder de uma sociedade. A sexualidade, conforme 

Foucault (1999a) é uma invenção social, uma vez que se constitui, historicamente, a partir 

de múltiplos discursos sobre o sexo que regulam, normatizam, instauram saberes e 

produzem verdades.  Essas múltiplas e distintas identidades constituem sujeitos quando são 

interpelados a partir de diferentes situações, instituições ou agrupamentos sociais.  Não 

podemos esquecer que homens e mulheres estão situados em muitos marcadores sociais 

ao mesmo tempo: têm distintas classes sociais, diversas etnias, raças, religiões, idades, 

sexualidade. O jogo não se dá, portanto, sempre linear. Cumplicidades e oposições das 

mais diversas (de nacionalidade ou de religião, por exemplo) podem perturbar essa ideia 

fixa de polos sempre em luta (LOURO, 1999, p. 37). 

                                                 
4
 CRUZ, Maria Helena Santana. Apresentação. In: FARIAS ALVES, Amy Adelina Coutinho de. (org). 

“De gente a gente só tem o nome” A mulher no sistema penitenciário em Sergipe. São Cristóvão: 
Editora UFS. Aracaju: Fundação Oviêdo Teixeira, 2001. 
 



 

 

 

                  

Há nas relações de poder um enfrentamento constante e perpétuo. Como 

corolário desta ideia tem-se que estas relações não se dão onde não haja liberdade. Na 

definição de Foucault (1999), a existência de liberdade, garantindo a possibilidade de reação 

por parte daqueles sobre os quais o poder é exercido, apresenta-se como fundamental. Não 

há poder sem liberdade e sem potencial de revolta (LOURO, 1999, p. 39). As posições das 

mulheres no processo histórico não foram sempre passivas, como faz parecer uma história 

em que as vozes das mulheres pouco aparecem. As formas de resistência são inúmeras e 

às vezes ocultam-se sob uma aparente passividade.  O desafio é perceber as relações de 

poder que servem de pano de fundo para sua história. 

Nessa linha de reflexão, a distinção de gênero foi utilizada para designar o 

conjunto de construções sociais, que incluem as diversas formas e padrões de relações 

sociais, vinculadas à vida cotidiana, costumes, identidades, argumentos e senso comum que 

fazem referência às semelhanças e diferenças da conduta de homens e mulheres. Onde as 

crianças nascem fêmeas ou machos de espécie humana, mas vão sendo criadas e 

educadas, conforme a sociedade considera próprio de mulheres ou homens. 

Toda essa discussão inicial sobre o conceito de gênero nos permite discutir, com 

mais propriedade, como essa construção social, coletiva e cultural passa a ter relação com a 

questão da participação de homens e mulheres idosos nos grupos de convivência. Assim, 

para Debert (2004): 

 
No Brasil, os programas para a terceira idade têm mobilizado sobretudo um público 
feminino. A participação masculina raramente ultrapassa os 20%, e o entusiasmo 
manifestado pelas mulheres na realização das atividades propostas contrasta com 
a atividade de reserva e indiferença dos homens (DEBERT, 2004, p. 139). 

 

O que é relatado por Debert – inclusive com base nos números e levantamentos 

feitos por ela em seus estudos sobre a participação e o perfil de homens e mulheres idosos 

ligados a alguns dos programas desenvolvidos para o público idoso no país – faz eco em 

nossas análises a respeito do mesmo tema. A participação do homem idoso é bastante 

inferior (referimo-nos em termo quantitativo) quando se comparada à participação das 

mulheres. Os homens, geralmente, estão mais voltados aos grupos que possuem um 

caráter de defesa coletiva dos direitos da categoria, a exemplo das associações de 

aposentados e pensionistas, dos sindicatos etc. (DEBERT, 2004; HADDAD, 2001). Isso fica 

claro quando analisamos que, mesmo o número de mulheres sendo maior em ambos os 

grupos, os homens idosos apresentam algumas funções de destaque em espaços e 



 

 

 

                  

atividades específicas que expõem as relações de poder, a exemplo do que ocorre 

particularmente com os homens idosos na UNATISE5. 

De fato, não é fácil explicar a não participação dos homens neste tipo de grupo, 

como demonstram e buscam explicar estas idosas: 

 

“Eu não sei porque é que eles não gostam. O coral mesmo, por exemplo, precisa 
tanto deles. Agora mesmo eu fui pra uma formatura em uma igreja de protestantes 
e o coral deles tem tanto do homem, e eu vejo aqui com três gatos pingados” 
(Mulher, 67 – NOVA VIDA). 
 
"Onde estão os homens? Tá ai uma boa pergunta, meu filho. Devem estar em casa 
assistindo jogo (de futebol). Ou até nem isso, porque tem tanta viúva aqui..." 
(Mulher, 72 – NOVA VIDA). 
 
"Olha, aqui (universidade) até que tem muito homem, e eles participam bem. Eles 
são bem falantes e gostam de se destacar. Mas vejo que nós ainda somos maioria" 
(Mulher, 79 - UNATISE).  
 

Com a palavra, os homens idosos: 
 

“É porque o homem tem dentro de si aquele machismo. Ele acha que determinadas 
atividades são femininas e que, mesmo sendo idoso, o homem quando vem pra cá 
fica resmungando: ‘ – Ah! Isso é coisa pra mulher!, eu não gosto disso não!’. O 
homem sempre tem essa presepada [...] é cheio de fricote. Eu não vejo nada 
demais. Hoje, por exemplo, ai na malhação, que maravilha! Aquilo é bom de mais! 
Eu digo que é bom, mas o tal do machista, que tá de fora, fica lá dizendo: ‘ – Ah! 
Aquilo ali é negócio de afeminado!’. Não! Por isso ninguém vai perder sua 
masculinidade [...] E eu me sinto bem rapaz, porque meche com o corpo da gente 
todo e aquela porção de dores vai se embora [...] O homem em si é meio machista, 
é tirado a fortão e tem aquele ego de ‘superior ao tempo’ [...] O homem tem que 
participar e, por isso, não vai deixar de ser homem” (Homem, 65 – NOVA VIDA).  
 

“Quando a gente vai evoluindo, esses preconceitos baixos, mesquinhos, a gente 
perde [...] Foi nesses lugares (grupos) que eu fui me amaciando mais, fui 
quebrando mais a ignorância que eu tinha, o mau conhecimento. Eu fui procurando 
outras coisas. Eu vi que aquele caminho que eu tava seguindo era um caminho, 
não errado, mas rústico. Ai eu fui me amaciando [...] E foi dentro dos grupos que eu 
me alcancei mais [...] Então, nesse negócio de preconceito só quem perde é o 
homem que não participa” (Homem, 86 – NOVA VIDA). 
 

“Eu acho que Grupo de Convivência é para todos. Grupo de Convivência não tem 
negócio de sexo, tanto faz o feminino, tanto faz o masculino, tanto faz misturando 
ambas as partes. Se fosse só para as mulheres eles não permitiriam que os 
homens entrassem, não é verdade?” (Homem, 83 – NOVA VIDA). 

 

Assim, vemos que pelo menos para os homens que participam das atividades no 

Grupo de Convivência “Nova Vida” não existe nenhum problema com relação a preconceitos 

ou terem dificuldades de participação devido ao pensamento de outros homens em idades 

semelhantes que veem estas atividades como femininas. Para eles participar de um grupo 

de convivência é a coisa mais natural do mundo e, segundo o entendimento deles, o grupo é 

                                                 
5
 Importante destacar que, na composição do primeiro escalão da diretoria do Centro Acadêmico da 

Maturidade (CAM), composto por 07 membros, 06 são homens (inclusive ocupando o cargo principal, 
o da presidência). 



 

 

 

                  

“assexuado”, ele não é feito para as mulheres ou para os homens somente, ele é feito para 

os dois. De fato, uma falha que identificamos em nossa pesquisa foi a de não termos 

contemplado os discursos de homens que não participam deste tipo de atividade, para 

buscar entender quais os seus pensamentos, quais suas opiniões acerca dos grupos e, com 

isso, tentar entender o outro lado, o do homem que não participa. 

Não há como negar que boa parte das pessoas – pra não dizer a maioria ou a 

totalidade delas –, em algum momento ou situação de suas vidas, leva muito em 

consideração a opinião das outras pessoas sobre suas vidas ( juízos de valores coletivos) e 

com os idosos não é diferente. Alguns idosos, devido aos longos anos de vida e 

experiências adquiridos, tornam-se menos suscetíveis à opinião externa e passam a manter 

inflexíveis as suas convicções pessoais. Contudo, para outros, a sensação de dependência 

sobre a avaliação e o julgamento que os outros fazem deles ainda é muito presente em suas 

vidas. Para estes últimos é que vemos uma possível dificuldade de passar a compor os 

grupos de convivência, pois, avaliações machistas são internalizadas e, com isso, passam a 

fazer parte dos seus cotidianos, reforçando os mecanismos ideológicos e sociais que 

separam o que é próprio de mulher e o que é próprio de homem, como atividades opostas. 

Para Pierre Bourdieu (2001) esta construção do gênero, do que é próprio do homem e do 

que é próprio da mulher é resultado de múltiplos determinantes (sociais, culturais, 

institucionais, biológicos etc.) que agem juntos, constituindo um lugar social para esses 

homens e mulheres. Esta construção e distinção do gênero passam a estimular certas 

práticas que convêm a cada sexo e a desestimular outras, que são vistas por ampla maioria 

dos indivíduos como próprias do outro sexo (neste caso, a participação nos grupos de 

convivência como sendo algo de mulher). 

A mídia, através de seus diversos veículos, também pode ser um destes 

mecanismos de reforço que atribui às atividades dos grupos de convivência um caráter 

genuinamente feminino, como vemos a definição-crítica de Lya Luft: 

 

Mas, por favor, não botem as velhinhas a dançar com vestidos de bailarina 

saltitando com balões nas mãos, ou para fazer teatro infantil. Não as maquiem em 
excesso, não as torne caricatura. (LUFT, 2006, p. 30; grifo nosso). 
 

Fala-se “as velhinhas” não só porque a participação de mulheres é hegemônica 

nos grupos de convivência, mais também porque não se criou uma visão, uma função social 

para os homens idosos nestes grupos. Os grupos de convivência ainda possuem uma visão 

de cunho feminino bastante forte em suas principais atividades, que ratificam e fortalecem a 

ideologia feminina da participação social nos grupos. Mas, e quais seriam as atividades 

destes grupos de convivência?  Será que elas propiciam a convivência também dos homens 



 

 

 

                  

idosos ou são apenas mais uma forma de reforçar a ideologia da feminização nestes 

grupos? De toda forma, não podemos deixar de interpretar que o histórico de formação da 

maioria dos grupos de convivência é predominantemente marcado por traços femininos e 

que isto levou à influência do tipo de atividades que estes grupos passaram a desenvolver e 

que muitos ainda desenvolvem até hoje.  

As mulheres, ao se aproximarem das idades mais avançadas, vão se 

despossuindo mais das obrigações que as prendiam a uma vida de responsabilidades para 

com os “outros”, em detrimento de suas vidas pessoais. Os filhos já estão criados, os 

maridos (mesmo os mais severos) já não têm tanto poder sobre suas decisões como dantes 

e o trabalho é substituído pela busca de si mesma, de recriar suas próprias vidas, pondo em 

execução projetos de vida que foram elaborados e postergados a muito tempo em troca de 

um projeto de “bem comum” para a família. Isto fez com que Debert (2004) imaginasse que 

as mulheres, ao se aproximarem da velhice, após anos de anulação dos projetos pessoais 

em favor dos projetos familiares, buscariam mais a convivência em grupo para falar acerca 

dos “seus sofrimentos” e da “solidão” de ostentar estes papeis sociais (mãe, mulher, dona 

de casa, trabalhadora). Seria então por isso que a função do “falar” no grupo é tão apreciada 

pelas mulheres idosas. Assim, como explica acertadamente Marraccini (2001): 

 

O fato de mulheres maduras compartilharem experiências com outras nas mesmas 
condições ajuda-as a estabelecer melhor suas identidades, num momento crítico do 
desenvolvimento pessoal. Muitos autores escrevem sobre a função do “falar entre 
mulheres”, nessa idade [...] É um tempo favorável à solidariedade entre iguais, em 
que a competição deve dar lugar à elaboração conjunta das questões que atingem 
as mulheres. Acentua-se o desejo de saber como as demais enfrentam situações 
semelhantes às suas, e como encontram uma solução. Isto as faz sentirem-se 
acolhidas e compreendidas, abre novas possibilidades e capacita-as com um novo 
repertório de soluções (MARRACCINI, 2001, p. 77). 

 

E os homens idosos? Será que eles não têm o que falar? A resposta que mais 

nos parece propicia para esta pergunta é “sim”, e como têm! Se observarmos nas praças, 

descansando embaixo da sombra de algumas árvores, nos calçadões das cidades, alguns 

em bares e em outros ambientes (majoritariamente públicos), lá estão eles. As histórias que 

contam não sabemos ao certo. Aparentemente algumas podem falar de política, dos 

governos local e nacional, das péssimas aposentadorias; Outros apostam que estão falando 

sobre futebol, sobre a vitória ou derrota do seu time, ou da escalação da seleção brasileira 

para determinado jogo; Há quem diga que estão falando de sexo, mexendo com as 

“menininhas” que passam por perto, contando vantagem de uma ou de outra situação 

pessoal ou caçoando do pouco desempenho dos colegas mais velhos. O fato é que os 

homens idosos têm muitos assuntos sim para conversar. Os homens idosos também têm 

família e, em algum momento devem falar a respeito desta, sobre as dificuldades de 



 

 

 

                  

emprego de um filho ou neto, sobre a saudade dos velhos tempos, dos pais, dos irmãos, 

dos avós, dos demais parentes e amigos. Eles também têm problemas de saúde e precisam 

saber se seus amigos também têm ou já tiveram estes mesmos problemas e o que fizeram 

para lidar com ele. De igual forma, eles possuem lembranças, saudade de quem já se foi, 

dos tempos da mocidade e tantos outros assuntos interessantes. 

Na verdade, o que ocorre nesse momento é que: 

 

“[...] a qualidade reveladora do discurso e da ação vêm à tona quando as pessoas 
estão com as outras, isto é, no simples gozo da convivência humana, e não ‘pró’ ou 
‘contra’ as outras” (ARENDT, 1991, p. 192).  

 

Assim, tanto mulheres como homens idosos têm assuntos importantes do seu 

cotidiano para contar para compartilhar com outras pessoas. A diferença é que as mulheres 

sentem-se mais a vontade para conversar em lugares privados, seguros para os segredos 

preciosos, porque suas falas são um retrato da vida íntima, das situações particulares. O 

homem, por sua vez, busca lugares amplos, espaços públicos, pois suas falas são 

predominantemente – mas não exclusivamente – sobre assuntos públicos.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A participação de homens e mulheres idosas em grupos revela o que 

constantemente a literatura referente à construção de papéis sociais de gênero nos 

apresenta, ou seja, para a mulher o percurso construído durante toda a vida quando 

vinculada ao casamento e/ou família/cuidados com os outros, se traduz em momentos de 

aprisionamento que a viuvez ou a velhice representará o sentido da liberdade para buscar 

novas formas de experimentar o mundo, incluindo ai o engajamento nestes grupos de 

recreação, lazer, estudo, religião, entre outros. 

No que diz respeito à figura masculina a mentalidade construída a partir de 

juízos de valores pautados no machismo e no patriarcado irão determinar a forma como os 

mesmos no momento da velhice irão vivenciar as experiências de participação coletiva, o 

que representa a restrição de sua participação em grupos de convivência. 

É preciso tornar os temas comuns, onde tanto homens quanto mulheres sintam-

se absolutamente à vontade para expressar suas ideias e anseios gerando assim, 

“sentimento de pertença” entre os membros destes grupos. Na medida em que os temas, 

trabalhos e atividades desenvolvidas forem abrangentes e fizerem parte do cotidiano de 



 

 

 

                  

seus membros, o grupo não terá tanta dificuldade de estabelecer a sua unicidade, 

reforçando-o e dando um caráter menos personalizado para um ou para o outro sexo.  

Cogitamos que não deva ser muito fácil atingir este grau de unicidade do grupo. 

Todavia, os esforços para atingi-lo são louváveis e vão ao encontro da participação cidadã 

de nossos idosos dentro dos grupos de convivência. Nos grupos que pesquisamos não foi 

encontrado nenhum tipo de ação ou atividade que estimulasse a inserção de um ou de outro 

sexo a participar da vida em grupo. Porém, no grupo de estudantes idosos da UNATISE, 

observamos que as suas atividades são mais genéricas para os sexos. As atividades 

intelectuais e culturais oferecidas para este grupo despertam, tanto em homens quanto em 

mulheres, um grande interesse. Tal fato não é encontrado com tanta veemência no grupo de 

convivência “Nova Vida”, onde a participação feminina se mantém inalteradamente superior 

ao dos homens. 

A dinâmica de participação de idosos nos grupos de convivência tem sido uma 

tônica de discussão muito presente em eventos onde os temas sobre o envelhecimento 

humano são tratados. Neste caso, parece-nos importante visualizar como esta dinâmica tem 

sido arquitetada e construída dentro dos grupos estudados.  
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