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Constituição do sujeito e relações de gênero em um contexto de ensinar 
e aprender  

Silvia Zanatta Da Ros1 
Sandra Iris Sobrera Abella2 

Introdução  

O presente trabalho traz reflexões sobre dois sujeitos em contexto 
grupal, considerando os movimentos realizados pelos mesmos a partir do 
pressuposto de que se constituem socialmente. Enfoca, também, a 
complexidade da mútua constituição entre sujeito e grupo, sendo que essas 
duas instâncias não devem ser compreendidas como opostas, mas 
entrelaçadas por uma relação dialética, pois  

o grupo social é na verdade um espaço de encontro/confronto de 
singularidades que ali se expressam/ constituem/transformam, 
configurando-se ao mesmo tempo como um coletivo e locus 
diferenças (Zanella, Lessa, & Da Ros, 2002, p.17).  

Assim, pode-se afirmar que o sujeito, em contexto de grupo, 
constitui-se como singular e ao mesmo tempo como possuidor de 
características comuns aos demais membros do grupo. Sendo assim, 
constitui e é constituído pelas relações ali originadas.  

Os estereótipos e as relações de gênero permeiam toda a análise 
realizada. O enfoque, neste trabalho, deve-se ao fato de dois sujeitos do 
grupo, um homem e uma mulher, terem assumido lugares sociais de 
destaque no desenvolvimento do grupo e realizaram movimentos de 
inserção semelhantes, durante sua participação em um curso de formação de 
gerentes em serviço.  

                                                 
1 Doutora em Psicologia da Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
(PUCSP). Professora do Departamento de Estudos Especializados em Educação, da 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 
2 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Psicologia, da Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC). 
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Fundamentação teórica  

Conforme a abordagem histórico-cultural, o sujeito é compreendido 
predominantemente como ser social,  

indivíduo concreto, mediado pelo social, indivíduo determinado 
histórica e socialmente, jamais podendo ser compreendido 
independentemente de suas relações e vínculos (Neves, 1997, p.9). 

As relações sociais e vínculos estabelecidos são fundamentais, tendo 
em vista que é nesse contexto relacional que o sujeito se constitui como tal, 
na sua singularidade. Sendo assim, pode-se afirmar que é no espaço da 
relação com o outro, ou seja, no espaço da intersubjetividade, que a 
singularização torna-se possível através do movimento do sujeito em meio 
às relações sociais, numa relação dialética sujeito – grupo – sujeito. Ou seja,  

a partir do funcionamento intersubjetivo, a constituição do sujeito na 
sua singularidade, (...) envolve diferenças e semelhanças frente ao 
outro, movimentos de aproximação e afastamento do outro, posturas 
de convergência e divergência em relação ao outro. O sujeito é uma 
composição, nada uniforme e regular, dessas tensões e sínteses 
(Góes, 1993, p.5).  

Assim, conforme a concepção aqui esboçada, o espaço de 
intersubjetividade vem a ser o “lugar do encontro, do confronto e da 
negociação dos mundos privados, ou seja, de cada interlocutor à procura de 
um espaço comum de entendimento e produção de sentido, mundo público 
de significação” (Pino apud Neves, 1999, p.4).  

Nesse contexto, o sujeito apropria-se de modo singular dos significados 
socialmente compartilhados atribuindo-lhes sentidos particulares, o que o 
constitui como parte desse todo, porém não como um reflexo especular da 
realidade na qual está inserido (Pino, 1992). Segundo Friedman, 

os sentidos pessoais referem-se a enlaces ou relações atribuídas às 
palavras no confronto entre as significações sociais vigentes e a 
vivência pessoal. Estão dessa forma ligados a momentos e situações 
dadas, a motivos e afetos, às atividades e experiências particulares 
vividas pelos sujeitos, que processam e transformam os significados 
e são capazes de articular uma consciência e um comportamento com 
maior ou menor grau de crítica em relação à interpretação ideológica 
da realidade (Friedman, 1995, p.137).  

289 
 

Os lugares ocupados pelos sujeitos através de suas ações nas relações 
sociais são fundamentais na sua constituição como ser singular e na 
configuração dessas relações. Com relação à noção de lugar social, esta, 
segundo Nuernberg (1999) consiste na posição simbólica que o sujeito 
ocupa no grupo, sendo que essa posição assumida nesse contexto marca os 
discursos dos sujeitos e, consequentemente, o modo como os mesmos são 
significados pelos demais, ou seja:  

sempre falamos a partir de uma posição enunciativa determinada: de 
aluno, de professor, de homem, de mulher, de quem ocupa um cargo 
seja este importante ou não, ou tem formação acadêmica em alguma 
área do conhecimento e é reconhecido como tal. Com relação a isso, 
fica claro que tais lugares sociais são constitutivos das significações 
em curso nas relações sociais (Nuernberg, 1999, p.22).  

Além disso, no contexto grupal os indivíduos que nele se inserem 
pautam sua conduta nas pautas interativas estabelecidas pela coletividade, 
fator importante na constituição do sujeito, tendo em vista que é a partir 
dessas pautas que o indivíduo vai regular sua conduta. Quiroga (apud 
Tschiedel, 1998) afirma que nas interações, as novas elaborações 
construídas no espaço intersubjetivo possibilitam transformações nos 
sujeitos e nos grupos aos quais pertencem.  

Portanto, nesta concepção ressalta-se a intersubjetividade constitutiva 
sem, por isso, perder de vista a singularidade do sujeito, pelo fato de que, 
para Góes, a  

tendência crescente para examinar o indivíduo concretamente 
constituído nos leva a conceber a individualidade como processo, 
construída socialmente e a singularidade como conjugação de 
elementos nem sempre convergentes ou harmoniosos (Góes, 1993, 
p.5).  

Um elemento que se constitui na intersubjetividade e torna-se 
fundamental nas relações são os estereótipos. Essa importância se justifica 
pelo fato de que, nas relações entre si, as pessoas tendem a se atribuir 
características estereotipadas as quais acabam atuando como mediadoras 
nessas relações, simplificando as percepções. Nesse sentido, pode-se afirmar 
que as relações ocorrem tendo como base as características prévias que os 
indivíduos se atribuem entre si, o que vem a consistir em um processo de 
categorização que subjaz às relações sociais (Alonso & Berbel, 1997). 
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Um estereótipo é a ideia e/ou imagem que surge espontaneamente, 
logo que se trate de (...) É a representação de um objeto (coisas, 
pessoas, ideias) mais ou menos desligada de sua realidade objetiva, 
compartilhada pelos membros de um grupo social com uma certa 
estabilidade. Corresponde a uma medida de economia na percepção 
da realidade, visto que uma composição semântica, pré-existente, 
geralmente muito concreta e imagética, organizada ao redor de 
alguns elementos simbólicos simples, substitui ou orienta 
imediatamente a informação objetiva ou a percepção real. Estrutura 
cognitiva e não inata (submetida à influência do meio cultural, da 
experiência pessoal de instâncias e de influências privilegiadas como 
as comunicações de massa), o estereótipo, no entanto, aprofunda suas 
raízes no afetivo e no emocional, porque está ligado ao preconceito 
por ele racionalizado, justificado ou engendrado (Bardin, 1977, p.52).  

Entre os diversos estereótipos que podem surgir em contexto grupal, 
o estereótipo de gênero consiste no “conjunto de crenças acerca dos 
atributos pessoais adequados a homens e mulheres, sejam estas crenças 
individuais ou partilhadas” (D’Amorim, 1997, p.122). O constructo de 
gênero foi criado para enfatizar uma diferença entre homens e mulheres, 
não em termos biológicos, definidos pelo sexo, mas que dizem respeito a 
fatores culturais, sendo uma construção histórica, social e cultural, 
englobando aspectos como: comportamentos, interesses, estilos de vida, 
tendências, responsabilidades, papéis, sentimentos/consciência de si, 
personalidade, afetos, intelecto e emoções (Strey, 1998). “O gênero 
depende de como a sociedade vê a relação que transforma um macho em 
um homem e uma fêmea em uma mulher” (Strey, 1998, p.183), ou seja, as 
imagens que uma determinada cultura veicula a respeito do que significa ser 
homem e mulher, levam a um determinado desempenho e a uma 
determinada forma de relacionar-se entre si.  

Os estereótipos de gênero conferem atributos que valorizam as 
atividades desenvolvidas pelos homens, quer em seus desempenhos 
profissionais, esportivos, bem como no que se refere à liderança, tomadas 
de decisão, etc. Assim, pode-se afirmar que os estereótipos de gênero 
conferem atributos que valorizam as atividades desenvolvidas pelos 
homens, não somente em seus desempenhos profissionais, senão também 
no que se refere à liderança, tomadas de decisão, etc.  
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Apesar de ter ocorrido mudança em relação às mulheres em nível de 
atitude, sendo inclusive aceita uma maior independência no modo de agir, 
modos de falar e escolhas profissionais, antes não considerados, persiste o 
estereótipo da mulher como alguém fraco que precisa de proteção. Esse fato 
se deve, em parte, à mídia,  

que valoriza a juventude e a beleza como características desejáveis 
nos homens, porém essenciais nas mulheres. Do mesmo modo, a 
inteligência, a persistência e a capacidade são indispensáveis ao 
homem e desejáveis na mulher que deve, de preferência, ser educada, 
culta e possuir aptidões artísticas (D’Amorim & Gomide apud 
D’Amorim, 1997, p.131-132).  

De modo geral, com base no anteriormente exposto, pode-se dizer 
que o contexto grupal é complexo, onde parte e todo não podem ser 
separados de modo dicotômico tendo em vista que ambas as instâncias se 
constituem concomitantemente, estando imbricados aspectos como as 
características demonstradas pelos sujeitos e os estereótipos que lhe são 
atribuídos pelos demais e que, ao mesmo tempo, também atribui aos 
demais. Esse fato acaba formando um espaço de relação onde diversos 
aspectos como gênero, cultura e sociedade estão sempre presentes e 
influenciando as relações de modo complexo.  

Sobre a pesquisa realizada  

Foram analisados dois sujeitos, funcionários públicos em um órgão 
da administração direta, participantes do Programa de Formação de 
Gerentes em Serviço (PFGS). O curso, desenvolvido no decorrer de duas 
semanas, promovido pela instituição em que trabalham, foi programado 
tendo em vista estimular uma visão crítica e o vir a ser em termos de 
mudança na mesma.  

Houve participação de dois consultores: um da área psicossocial e 
outro da área organizacional, que desenvolveram os temas acima 
mencionados. O primeiro acompanhou todo o desenrolar do trabalho, 
mesmo nos momentos nos quais a coordenação esteve a cargo do consultor 
da área organizacional. O fechamento dos trabalhos foi realizado por esta 
consultora no último dia do programa. Cabe ainda mencionar que na 
segunda semana de atividades, a turma teve que se juntar a uma outra pelo 
fato de um dos consultores organizacionais ter faltado.  
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A abordagem histórico-cultural fundamentou todo o desenvolvimento 
do processo, na qual o ser humano é compreendido como síntese das relações 
sociais, pressuposto e resultado destas relações (Marx & Engels, 1980). A 
visão crítica da realidade foi, portanto, um ponto fundamental que permeou 
todas as atividades desenvolvidas e encaminhadas no sentido de que cada 
servidor, em particular, pudesse compreender seu lugar como ator social, 
sujeito ativo constituidor do social, mas também constituído pelo mesmo.  

Os dados obtidos constam de gravação das falas em fita-cassete; 
imagens em vídeo; produções escritas decorrentes das atividades propostas; 
anotações feitas pelo monitor da turma e avaliações escritas realizadas pelos 
próprios sujeitos. Esses dados foram posteriormente tratados através de 
análise dos discursos registrados e dos movimentos dos sujeitos que 
puderam ser observados no decorrer do programa de formação em serviço.  

O grupo, composto por 20 pessoas, pode ser descrito por algumas 
características predominantes, sendo formada, em sua maioria, por homens 
(65%), casados (75%), que ingressaram na instituição através de concurso 
de nível superior (70%), ocupantes de cargo de chefia (55%), com um 
tempo de serviço acima de 15 anos (50%), e que vivem e trabalham na 
região Sudeste (40%).3 

No tocante às características acima mencionadas que os sujeitos 
analisados possuem, Lígia é casada, funcionária de nível técnico, não ocupa 
cargo de chefia, tem tempo de serviço superior a 15 anos e também trabalha 
e vive em uma cidade no interior do estado de São Paulo. Quanto a Álvaro, 
este é divorciado, funcionário de nível superior, também tem acima de 15 
anos de serviço na instituição, provém da região centro-oeste, e trabalha na 
capital do país. Através da comparação entre as características dos sujeitos 
e da maioria dos participantes do grupo, pode-se afirmar que ambos 
possuem algumas características que os inserem na média do grupo e outras 
que os diferenciam da maioria.  

  

                                                 
3 Estes dados foram obtidos em uma atividade de atribuição de adjetivos, realizada no 
primeiro dia do programa em questão. 
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Os sujeitos e sua relação com os demais participantes  

Álvaro  

Com relação às diversas características demonstradas por Álvaro no 
decorrer do PFGS, inicialmente os estereótipos que recebeu deveram-se às 
categorias às quais pertence na instituição, tendo sido explicitadas através 
de uma atividade proposta ao grupo.4 O sentido, com relação a esses 
estereótipos, foi predominantemente positivo, tendo sido caracterizado 
como alguém que ocupa um lugar privilegiado na instituição. Os adjetivos 
que lhe foram atribuídos pelos colegas foram: quanto ao tempo de serviço 
de 15 a 30 anos — decano; sexo masculino — iludido; estado civil divorciado 
— soltinho; condição de inserção através de concurso de nível de 
escolarização superior — marajá; região de lotação Brasília — impessoalidade; 
órgão onde trabalha ‘órgão central’ — iluminado. Assim, Álvaro aparece 
descrito por características que, pelo menos inicialmente, parecem colocá-lo 
em uma certa posição de destaque, o que se pode afirmar pelo fato de que 
os estereótipos a ele atribuídos foram predominantemente positivos. 

Com relação ao gênero, a adjetivação atribuída aos homens 
pertencentes à turma (iludido) parece demonstrar que as mulheres 
consideram que eles se iludem pensando que são os que mandam e lideram 
quando, na realidade, quem está por trás e realmente faz que tudo aconteça 
são as mulheres. Assim, essa significação parece demonstrar como as 
relações de gênero na instituição são percebidas pelas mulheres do grupo. 
Esse adjetivo pode ter os seguintes significados, conforme aparece no 
dicionário: “enganado; frustrado; que vive em ilusão ou em erro”.  

Descrevendo resumidamente o movimento realizado por Álvaro 
durante as atividades propostas no programa e o modo como foi significado 
no decorrer do mesmo, foi observado que, a princípio, se mostrou distante, 
mais um observador, por duas ou três vezes fez intervenções tentando 
descaracterizar o que o grupo ou algum colega havia concluído. Chegou, 

                                                 
4 A atividade da atribuição dos adjetivos consistiu na organização de subgrupos a partir de 
algumas temáticas propostas pela coordenadora — tempo de serviço, sexo, estado civil, 
condição de inserção, região de lotação e órgão onde trabalham — com o objetivo de traçar 
um panorama do grupo que começava a se formar. Este foi um momento de descontração em 
que os participantes conversavam entre si nos subgrupos formados. Todos opinaram até 
chegar a um consenso com relação ao adjetivo a ser atribuído a cada subgrupo formado. 
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inclusive, a se manifestar com conversa paralela, buscando descaracterizar 
o que a coordenadora ou algum colega havia dito. Assim, nos primeiros 
dias parecia ambivalente entre atitudes individualistas e de proximidade 
com o grupo, no entanto, tornou-se mais integrado e descontraído a partir 
da atividade de atribuição dos adjetivos. Nas atividades seguintes, foi 
destacando-se como uma das figuras essenciais no grupo, mostrando 
atitudes mais firmes que nos primeiros dias, exercendo papel de líder em 
diversas atividades.  

Em uma delas, na preparação para a apresentação de uma pequena 
esquete que enfocava situações vivenciadas em seu local de trabalho, 
emergiu como líder, juntamente com Lígia e um outro colega, Mauro, em 
um momento de aparente confusão e desorganização geral em que o grupo 
demonstrou possuir necessidade de organização. Nesse momento, os três se 
adiantaram nas discussões, trazendo sugestões de temas a serem enfocados. 
Essa atividade integrou os participantes, que começavam a fortalecer um 
vínculo afetivo.5 

No final da segunda semana, Álvaro estava integrado, tendo sido 
percebido como alguém alegre e que mudou o ambiente do grupo, 
conforme a fala de um de seus colegas no curso. Assim, chegou, juntamente 
com Lígia, a constituir-se em um laço de união entre as duas turmas que se 
juntaram para desenvolver as atividades da área organizacional, formando 
um coletivo de 40 pessoas.  

Em suma, Álvaro inicialmente mostrou-se sério e irônico, foi um 
elemento desorganizador, distante e depois, no decorrer do programa, 
acabou constituindo-se como elemento organizador no e do grupo, 
assumindo o lugar social de líder, de ponto de equilíbrio para sua turma de 
origem e de mediador entre as duas turmas que trabalharam juntas na 
segunda semana do PFGS.  

Lígia  

Os estereótipos atribuídos à Lígia por seus colegas, conforme 
categorias nas quais se insere foram as seguintes: sexo feminino — 

                                                 
5 No terceiro dia do curso, foi proposta uma atividade que consistiu em uma encenação 
realizada em conjunto pelo grupo todo para ser apresentada para as demais turmas 
participantes, tendo como tema algum aspecto da realidade da instituição na qual trabalham. 
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eminência parda; estado civil casada — Viagra; modo de ingresso na 
instituição através de exame de nível técnico — emergente; tempo de 
serviço superior a 15 anos — decano; trabalha no estado de São Paulo — 
apressada; e, quanto ao órgão onde trabalha, qual seja, o setor de 
atendimento ao consumidor — peão. De modo geral, esses adjetivos 
parecem caracterizá-la como alguém que luta para assumir uma posição 
melhor na instituição, contudo, diferentemente de Álvaro, não aparece 
caracterizada como alguém que ocupa um lugar de destaque na mesma.  

A adjetivação atribuída pelos homens da turma às mulheres 
(eminências pardas), parece demonstrar que eles as percebem como 
pessoas que se destacam, mas, contraditoriamente, desejam passar 
despercebidas (ou é o que acaba acontecendo), sem atrair a atenção sobre si. 
Possivelmente se trate de uma dificuldade da mulher em ocupar posições de 
liderança na instituição ficando, portanto, atrás dos homens aparentemente, 
mas na verdade são quem manda e fazem com que tudo realmente aconteça.  

A princípio, relacionou-se com o grupo mais timidamente não se 
expondo muito. Entretanto, na medida em que foi conhecendo mais as 
pessoas, foi participando e se integrando mais. No decorrer do processo e 
em meio à interação com os colegas, Lígia foi significada pelo grupo, 
segundo os dados obtidos, como uma pessoa ativa, forte, responsável, 
decidida, que congrega as pessoas, líder, mãezona e centralizadora. 
Chegou a tornar-se liderança e um dos elementos reconhecidos pelos 
demais colegas como fundamentais como ponto de equilíbrio no grupo. 
Também chegou a exercer função de mediadora na integração com a outra 
turma com a qual tiveram que conviver na segunda semana de atividades. 
Assim, constituiu-se no grupo como uma pessoa que o liderou em momentos 
fundamentais para o mesmo e um ponto de apoio para seus colegas. 

Análise dos movimentos dos sujeitos a partir da revisão teórica 

A partir das características demonstradas pelos sujeitos e, por 
conseguinte, pelos estereótipos atribuídos pelos demais colegas, pode-se 
observar o modo como Álvaro e Lígia foram percebidos no grupo. Assim, 
pode-se afirmar que os estereótipos configuraram uma relação mútua entre o 
modo como os sujeitos se revelaram no processo de ensinar e aprender 
promovidas e também como o próprio grupo foi significando os modos como 
os sujeitos se mostraram, aceitando ou não a sua inserção efetiva no grupo. 
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Desse modo, Álvaro aparece significado de modo positivo pelos 
colegas, presumindo-se, portanto, que foi aceito como parte do grupo. Esse 
fato possivelmente possibilitou sua inserção no mesmo, tendo em vista que 
inicialmente não participou muito e, de certo modo, tentou boicotar a 
participação dos demais colegas. No entanto, também pode-se concluir que 
Álvaro constituiu-se como possuidor dessas características a partir do 
significado acolhedor que atribuiu ao grupo, como pode ser observado 
através de sua fala a seguir: o grupo foi acolhedor, permite abertura e eu me 
abri. E, ao mesmo tempo, pode-se tentar afirmar que o grupo tenha agido de 
modo acolhedor com ele por ter aceitado e valorizado as características por 
ele demonstradas. Contudo, Álvaro fez parte do grupo e exerceu funções no 
mesmo que influíram na constituição do grupo como tal. 

De modo semelhante a Álvaro, Lígia também foi aceita pelo grupo a 
partir das características por ela demonstradas no decorrer das atividades. 
Assim, conforme análise de sua própria fala, inicialmente relacionou-se 
timidamente e, na medida em que foi conhecendo melhor os seus colegas, 
foi se mostrando mais descontraída e foi se inserindo progressivamente no 
grupo, o que lhe possibilitou constituir-se assumindo novas características 
não observadas no início das atividades. Similarmente a Álvaro, ela 
significou o grupo como facilitador para todos que desejassem se 
manifestar e soube respeitar aqueles que em determinados momentos não 
queriam manifestar-se. Assim, com base na análise do movimento 
observado e de sua fala, pode-se afirmar que como não foi sentindo-se 
pressionada pelo grupo a participar mais, foi conseguindo se inserir no 
mesmo e demonstrar as características de líder e de mediadora enfatizadas 
por seus colegas.  

Ainda com relação às relações de gênero, torna-se importante destacar 
a fala de um dos colegas a respeito de Lígia: Eu gosto de mulheres fortes, de 
mulheres ativas, que tomam parte nas decisões, nas coisas que devem ser 
feitas, eu gosto de andar lado a lado com a mulher e não à frente. Esta fala 
indica, comparando-se com os resultados de dados de pesquisa (D’Amorim, 
1997), que parece ter ocorrido uma mudança nos homens, os quais preferem 
que as mulheres ocupem uma posição de maior destaque, de decisão e 
liderança, em vez de uma posição de submissão que há algum tempo atrás era 
visto como sinal de feminilidade. Nesse sentido, vale destacar que Lígia 
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aparece descrita com as características de líder e ao mesmo tempo com 
características tidas como femininas: elegante, bonita, vaidosa. 

Aqui, é interessante destacar que Lígia, como líder, é vista como 
alguém forte, decidida, que congrega e catalisa as forças do grupo, sendo, 
possivelmente por esse motivo, associada à figura materna, assumindo uma 
função de destaque sem perder, por isso, a feminilidade, do modo como 
parece ser compreendida pelos colegas homens, que a caracterizaram com 
atributos caracteristicamente vistos como femininos: elegante, vaidosa. 
Portanto, através desta associação pode-se perceber uma concordância com 
a identificação da função da mulher com a de mãe (Broverman, Vogel, 
Clarkson, & Broverman apud D’Amorim, 1997).  

Já Álvaro exerceu função semelhante de elo de ligação entre as 
turmas, porém isso não foi tão enfatizado como no caso de Lígia, o que 
pode levar a pensar que é mais esperado que esse lugar seja ocupado por 
homens do que por mulheres. Assim, seria esperado dele que fosse forte, 
decidido e catalisador das forças do grupo — características que foram 
ressaltadas no caso de Lígia. O fato de Álvaro ter congregado as duas 
turmas na segunda semana de atividades pouco foi destacado, tendo sido 
apenas caracterizado como ponto de equilíbrio do grupo e como alguém 
que alegrou o mesmo.  

Pelo exposto é possível verificar a presença da mutualidade 
sujeito/grupo como pilar no qual assenta-se a dialética da relação 
parte/todo, onde o sujeito, enquanto parte e singularidade constitui o todo, 
que por sua vez também o constitui como sujeito. Essa mutualidade, 
mediada intensamente pela coordenadora, colaborou para que o coletivo se 
transformasse em um grupo. Há que se observar, também, a não linearidade 
que caracterizou as atividades. Idas e vindas marcaram a dinâmica das 
vivências que foram significadas e ressignificadas no que se refere aos 
estereótipos e às questões de gênero. Isto conferiu ao grupo uma 
flexibilidade que suportou o fato de ter que se unir a uma outra turma para 
trabalhar aspectos organizacionais específicos sem desestruturar o que 
havia conseguido construir em termos grupais. Para tanto, a participação 
dos dois sujeitos acima analisados foi de fundamental importância, pois 
juntamente com os demais componentes do grupo, amparados, incentivados 
e autorizados pelos mesmos, mediaram relações interpessoais num contexto 
complexo de ensinar e aprender.  
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Questões de gênero em grupos de terceira idade1 

Katia Simone Ploner2 
Almir Sais3 

Marlene Neves Strey4 

Na década de 70, iniciou-se no Brasil, os denominados Grupos para a 
Terceira Idade com o objetivo de promover a socialização, a atualização ou 
o desenvolvimento pessoal (Ferrigno, 1998). Os Grupos de Terceira Idade 
são vistos por alguns gerontólogos como uma alternativa para que as 
pessoas mais velhas continuem ativas, melhorem sua auto-estima, 
percepção de si e da vivência do processo de envelhecimento (Veras e 
Camargo, 1995; Neri e Cachioni, 1999).  

Mas, o que é a terceira idade? Para Debert (1999) a invenção da 
terceira idade remete a padrões da modernidade que representam uma 
comunidade aposentada com saúde, independência financeira, possibilidade 
de satisfação e realização pessoal. A expressão terceira idade foi vinculada 
a um tempo de lazer, liberdade e prazer (Peixoto, 1998), buscando substituir 
o incômodo provocado pela palavra velhice. Esta última, no atual contexto 
social, é relacionada a características como pobreza, doença, feiúra, 
inutilidade (Simões, 1994).  

A troca de termos tem tido a função de encobrir uma realidade e é 
indissociavelmente, um trabalho de eufeminização (Peixoto, 1998). Quando 
se vê uma empresária, um senador, uma pesquisadora notável, um ator de 
sucesso com sessenta anos ou mais, suas velhices são dissimuladas, pois 
estão em posições de prestígio ou cargos de poder. Muitas vezes, os 
velhos/as comuns, especialmente quando tem algum atributo do estereótipo 
da velhice como doença ou pobreza, não são mais vistos como pessoas e 
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4 Doutora em Psicologia Social pela Universidad Autônoma de Madrid, professora na 
PUCRS. 




