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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 

                                                 
1 Este artigo foi produzido a partir de dissertação “Bolinha não entra em clube de Luluzinha: 
questões de gênero em grupos de terceira idade” apresentada para Mestrado em Psicologia 
Social e da Personalidade-PUCRS. 
2 Mestre em Psicologia Social e da Personalidade (PUCRS), Professora no Curso de 
Psicologia — UNIVALI. 
3 Mestre em Psicologia Clínica (PUCSP), Professor do Curso de Psicologia da UNIVALI. 
4 Doutora em Psicologia Social pela Universidad Autônoma de Madrid, professora na 
PUCRS. 
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sim como velhos/as. Iguala-se todas as pessoas acima de sessenta anos sob 
o signo da velhice, despersonalizando-as (Sais, 1995).  

Vivendo sob o estereotipo de pertencer à classe dos velhos/as, na 
marginalidade da produção de bens e serviços úteis a sociedade regida pelo 
mercado, é que muitos velhos/as precisam de tutela, de auxílio. Essa, 
porém, não é uma condição criada pelo envelhecimento. É uma necessidade 
que se impõe devido ao modo como vivemos, que desmonta as bases de 
acolhimento da velhice.  

É nesse contexto que os grupos de terceira idade são apresentados 
como possibilidade de interrelações, um espaço específico para a vida de 
pessoas com mais de sessenta anos de idade acontecer. Porém, nos 
chamados grupos de terceira idade a velhice não é igual: contradições, 
tensões, diferentes forças estão borbulhando nas relações entre velhos e 
velhas, para além de suas singularidades.  

As questões que permeiam a construção de gênero são forças que não 
estão presentes apenas no corpo, mas nas entranhas do pensar, do sentir, do 
olhar para o outro e para si mesmo/a, arraigados e produzidos a partir de 
uma ideologia, de relações desiguais de poder. Um traço da cultura dos 
grupos de terceira idade que pede para ser revelado, pois, caso não seja 
feito, corremos o risco de perceber estes processos como naturais.  

Nestes grupos é comum a participação diferenciada no número de 
homens e mulheres, sendo que a participação masculina é próxima de 20%, 
quando muito (Sant’Anna, 1997; Peixoto, 1997; Veras e Camargo, 1995). 
Nos últimos anos este fenômeno tem sido estudado também como uma 
questão de gênero (Debert, 1994; Sant’Anna, 1997; Mattos, 1999).  

Essa análise sobre gênero deve estar presente em estudos de situações 
geradoras de desigualdades, tendo como objetivo erradicá-las, já que são 
construídas socialmente e, portanto, modificáveis (Strey, 1998). A forma 
como se atribui comportamentos, regras, normas diferentes para homens e 
mulheres institui, sob o engodo da naturalização, relações desiguais e que 
trazem sofrimento para ambos.  

Os grupos de terceira idade constituíram-se como espaços ocupados, 
em sua maioria, por mulheres. Diante da pouca presença de homens nestes 
grupos, surgiu o interesse em pesquisar quais processos estavam implicados 
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nesta ausência masculina. A questão era, especificamente, porque poucos 
homens participam dos Grupos de Terceira Idade? 

O caminho percorrido  

A perspectiva qualitativa foi escolhida para nortear este trabalho. Na 
coleta de dados, optou-se pela entrevista semi-estruturada, conforme o 
conceito de Trivinos (1987). A escolha por esta técnica deu-se pelo 
interesse em estudar a relação que o entrevistado estabelece com o mundo 
vivido, atribuindo-lhe sentidos, significados, interligações, sensações que se 
expressam através do discurso (Gomes, 1997).  

A entrevista teve um roteiro com tópicos, buscando levantar dados da 
história dos entrevistados que estabeleciam interfaces com o tema da 
pesquisa e a compreensão que tinham sobre os Grupos de Terceira Idade. 
As perguntas buscavam desvendar como se relacionavam com o trabalho, 
com a aposentadoria, com o envelhecimento, com a chamada “terceira 
idade”; a participação ou não de grupo(s) de terceira idade e por quê, a 
relação estabelecida com esses grupos e sua representação. Além disso, 
possíveis hipóteses que os entrevistados levantavam para a pouca 
participação dos homens nos Grupos de Terceira Idade.  

Os entrevistados foram oito homens de sessenta anos ou mais. 
Destes, dois participavam ativamente, dois eram ex-participantes e quatro 
não participavam dos grupos de terceira idade. Quanto ao grau de 
escolaridade, três tinham primeiro grau incompleto, três tinham segundo 
grau completo e dois terceiro grau completo. Sete deles estavam casados e 
apenas um era viúvo. A média de idade ficou em torno de 71 anos. Eram 
residentes do município de Itajaí ou de Balneário Camboriú. Pertenciam a 
diferentes faixas econômicas e contextos culturais.  

Respeitando os princípios éticos de sigilo e anonimato utilizou-se 
nomes fictícios neste texto. Para registro dessas entrevistas, utilizou-se um 
gravador portátil, com a devida autorização dos entrevistados. Todas as 
entrevistas realizadas foram transcritas, para posteriormente serem 
sistematizadas e analisadas.  

O método designado de “análise de conteúdo” (Bardin, 1991) foi 
utilizado para organizar esses dados. A teoria histórico-crítica, as teorias de 
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gênero e de envelhecimento foram utilizadas para discutir e interpretar os 
dados coletados. 

Vários autores que dissertaram sobre análise de conteúdo 
(Richardson, 1989; Bardin, 1991; Moraes, 1993; Navarro e Díaz, 1994) 
descrevem suas fases em três grandes etapas: a pré-análise, a exploração do 
material e o tratamento dos resultados. Neste caso, construiu-se as 
categorias a posteriori, com critérios norteadores como: validade, 
exaustividade, homogeneidade, exclusividade e consistência (Laville e 
Dionne, 1999; Kude, 1999; Minayo, 1999; Moraes, 1999).  

A elaboração das categorias foi um processo dialético, com 
sucessivas reconstruções, em discussão com o material coletado, autores e 
pessoas qualificadas na área. Partiu-se do pressuposto de que a ciência não 
é neutra, não pode conter em si a verdade absoluta e uma única leitura de 
qualquer fenômeno estudado. Logo, esse conhecimento é social, histórico, 
construído a partir de várias contribuições e referem-se aos seus 
participantes, sendo específicos, sem caráter generalista.  

Os homens estão com a palavra  

A pesquisa tornou evidente que o Grupo de Terceira Idade não é 
apenas uma reunião de pessoas com mais de sessenta anos. Uma das 
contribuições desta pesquisa é a definição das características de um Grupo 
de Terceira Idade (GTI): é organizado sistematicamente, com regularidade, 
periodicidade, tarefas e local definidos, vinculado a uma organização 
governamental ou não governamental e sendo qualificado como grupo de 
terceira idade pelos seus participantes.  

Os grupos formados por alguns homens que se encontram em 
diferentes lugares como nas praças, nos bares, nas praias, nas canchas de 
bocha, nas associações dos aposentados, nos clubes ou um grupo de 
amigos, não são vistos pela maior parte dos entrevistados como GTI, 
mesmo que sejam formados por pessoas com mais de sessenta anos. O 
mesmo é válido para mulheres, seja grupo de professoras ou de amigas, 
com mais idade que se encontram no restaurante que sempre frequentaram, 
ou para um chá na casa de uma delas. Debert (1999) aponta esta distinção 
dos GTI em relação a associações filantrópicas, por exemplo, que congrega 
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pessoas mais velhas, mas que a idade não tem a dimensão central nas 
atividades desenvolvidas.  

Ter uma função terapêutica foi apontado como característica dos 
Grupos de Terceira Idade. O entrevistado denominado Afonso (75 anos) 
sugeriu a criação de um grupo específico e exclusivo para os homens, 
importante para melhorar a saúde e/ou ter um desenvolvimento emocional, 
psíquico ou mental. Ele elaborou a sua proposta: seria útil para o homem, 
(...) depois de velho, desenvolver ali ao menos o estilo dele, ou a própria 
saúde (Afonso, 75 anos). Para ele, o Grupo de Terceira Idade é um apoio 
para enfrentar as vicissitudes da vida na velhice.  

Estevão (75 anos) e de Milton (73 anos) confirmam que estes grupos 
têm como finalidade instruir para o autocuidado em relação à saúde e 
fornecer orientações para viver bem a terceira idade e promover 
convivência social. Milton (73 anos) salienta que as pessoas que precisam 
destes grupos não tem autodeterminação.  

A delimitação da representação do que é o Grupo de Terceira Idade 
para esses entrevistados trouxe explicações sobre possíveis motivos para 
poucos homens participarem deles: não precisar de orientações ou 
cuidados e não desejar estar vinculado a um grupo de velhos parecem ser 
dois destes motivos. 

Os entrevistados, de um modo geral, trouxeram as questões relativas 
ao gênero,5 apresentando o grupo de terceira idade como sendo grupo de e 
para mulheres. Confirmam o que Debert (1994) aponta ao afirmar que as 
associações de terceira idade existentes, na maioria quase absoluta, são 
compostas de mulheres (Estevão, 75 anos). Peixoto (1997), ao levantar o 
perfil dos estudantes da Universidade Aberta da Terceira Idade, escreveu 
que apenas 16,4% dos/as alunos/as inscritos são do sexo masculino. 
Sant’Anna (1997, p.80) percebendo as diferenças entre homens e mulheres 
na participação em grupos sociais afirmou que existe “a necessidade de 
tratar a Terceira Idade, também, como uma questão de gênero”. Uma 

                                                 
5 Gênero aqui é entendido enquanto aspectos sociais, culturais e psicológicos que compõe a 
representação do feminino e do masculino e não propriamente o sexo biológico. Por isso, 
não é possível falar de homens sem falar de mulheres, pois estes são compreendidos em 
relação. 
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possibilidade de análise é através das relações de gênero e valores 
separatistas e excludentes entre os sexos.  

A exclusão que os homens sofrem nos grupos de terceira idade é 
evidenciado pelos entrevistados. Afonso (75 anos) afirma que quando os 
homens participam dos grupos das mulheres, eles vão lá só para olhar mesmo, 
mas eles não têm participação em nada, né? Elas dançam lá entre elas. 

Estevão (75 anos) contou que foi em um encontro de idosos, em que 
tinha mais de quatrocentas pessoas, mas a maioria era só de mulher, 
mulher dança com mulher. Percebe-se por estes relatos que quando os 
homens estão presentes no grupo, não pertencem a ele.  

A ocupação dos cargos de poder e comando nos grupos de terceira 
idade conhecidos por nossos entrevistados era realizado por mulheres. Estevão 
(75 anos) comenta que a direção da associação é mulher, o presidente é 
mulher, o secretário é mulher, o tesoureiro é mulher, é tudo mulher. 

Esses relatos nos levam a vislumbrar duas possibilidades para a 
participação limitada dos homens: a) para manter o poder, as mulheres 
resistem à participação dos homens e b) para alguns homens pode ser 
ofensivo e humilhante submeter-se às decisões tomadas por mulheres, 
devido aos valores sociais discriminatórios.  

A utilização de uma linguagem sexista, por parte dos profissionais 
que coordenam estes grupos, foi ressaltada por Estevão (75 anos): nos 
cursos de terceira idade, os professores falam para as mulheres e não para 
os homens, então, eu acho que é um dos pontos que a gente tem que olhar 
um pouquinho. Esta pode ser uma forma de exclusão e demonstração de 
indiferença em relação à existência desses homens nestes grupos, 
promovendo sua invisibilidade.  

A discriminação de gênero foi um dos principais motivos apontados 
(por Alexandre, José, Afonso e Gilnei) para os homens não frequentarem 
estes grupos. Destaca-se nesta categoria: a) o rechaço em relação às 
reuniões: é coisa de mulher mesmo fazer reuniões de blá, blá, blá (...) 
descrito por José (73) ao utilizar-se do discurso de colegas; b) pouca 
importância dada aos atuais grupos, sem reconhecimento social, conotação 
pública ou grandes objetivos: nesses Grupos de Terceira Idade não há uma 
razão objetiva na coisa, é mais uma reunião social, até com um pouco de 
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futilidade (...) aquilo não forma um clube de verdade (Gilnei, 69 anos); c) 
Ter vergonha ou sentir-se constrangido por serem apenas poucos homens 
em um grupo de mulheres: os homens, são poucos (...) e um homem no 
meio das mulheres não. Lá ele é o bendito fruto, né, ele também não se 
encontra (José, 73 anos); d) Falta de integração entre homens e mulheres: 
os homens já falaram de tudo que tinham de falar com as mulheres, então 
eles querem falar coisas dos homens e as mulheres querem falar as coisas 
de mulheres (Gilnei, 69 anos).  

Parece que nossa cultura ainda impera a segregação social entre 
homens e mulheres, que estabelecem relações de discriminação e 
encontram dificuldades em se integrar. É possível que as diferenças para as 
quais nos remete a categoria sexo sejam mais importantes nas nossas 
relações do que as semelhanças da grande categoria ser humano.  

Os estereótipos de gênero pregam que, quando há um homem e uma 
mulher que não fazem parte da mesma família e estão juntos, deve haver 
outro vínculo, além da amizade. Nesta pesquisa, os Grupos de Terceira 
Idade foram apontados também como um espaço para o encontro amoroso.  

Alexandre (77 anos), José (73 anos), Paulo (68 anos) e Gilnei (69 
anos) descreveram o Grupo de Terceira Idade como um lugar de mulheres, 
do qual alguns homens participam com a finalidade de conhecer uma 
companheira para casar, ou uma parceira sexual. Conforme Alexandre (77 
anos): O fator ali é mais para agregar ou unir os viúvos, ele e ela, viúvos e 
tal (...) vão e se casam.  

Logo, homens que não desejam ter algum envolvimento amoroso não 
participam destes grupos, sendo mais uma razão para a pouca participação 
masculina. Inclusive, os dois homens entrevistados casados e cujas esposas 
não participavam de Grupos de Terceira Idade, impuseram como condição 
para a sua participação que as suas esposas também o fizessem.  

A aposentadoria apresentou-se como outro motivo para os homens 
pouco participarem dos grupos de terceira idade. Os homens retomam para 
seus aposentos. Inclusive a palavra aposentadoria, segundo Carlos, Jacques, 
Larratea e Heredia (1999), na língua portuguesa, etimologicamente, está 
relacionada à hospedagem, abrigo nos aposentos, sendo estes os quartos, o 
interior das casas. Portanto, a partir desta ideia, ao aposentado cabe ficar 
nos aposentos da casa, descansando.  



306 
 

Esse foi o caso de Alexandre (77 anos), de Paulo (68 anos) e de 
Afonso (75 anos) que depois de se aposentarem passaram a ficar em casa. 
Alexandre comentou que não tem por que sair de casa, se está feliz assim. 
Já Paulo (68) e Afonso (75) tinham como atividade preferida assistir a 
esportes na televisão. Afonso (75) explicou que, após a aposentadoria e o 
avanço da idade, ficou muito parado: eu não fiz mais nada, só incomodo a 
mulher (...) sou muito caseiro agora.  

A “casa”, assim como a “rua”, não se restringem ao espaço 
geográfico, constituindo-se  

entidades morais, esferas de ação social, províncias éticas dotadas de 
positividade, domínios culturais institucionalizados e, por causa 
disto, capazes de despertar emoções, reações, leis, orações, música e 
imagens esteticamente emolduradas e inspiradas (DaMatta, 1991, 
p.17). 

Com esta compreensão levanta-se a possibilidade de que, na 
aposentadoria, quando o homem ocupa a casa a mulher vai para os grupos 
de terceira idade, auxiliando este processo de maior participação feminina 
nestes grupos.  

No que se refere à aposentadoria, destaca-se outro aspecto: sensação 
de falta de vitalidade ou disposição para participar de um grupo ou de 
atividades. Para Nolasco (1995), o trabalho, por um lado, é a base da 
identidade masculina, por outro, pode ser o responsável pelo esvaziamento 
e despersonalização dos homens quando este falta ou lhes é retirado, como 
no caso da aposentadoria. Paulo (68 anos) expôs a problemática de estar 
aposentado: é coisa dura, triste, no caso assim, se você não participa de 
nada, você fica assim, você fica amuado hoje, amuado amanhã, se vai 
daqui para ali, dali para aqui, todo o dia, então vai se tornando uma coisa 
enjoativa (...) eu acho que a velhice é isso aí, tem hora que a gente não tem 
disposição de fazer nada.  

Um dos entrevistados que frequentava um Centro de Convivência 
demonstrou que ele se apropriava aquele espaço como uma “casa”. Buscou 
o grupo para ser cuidado pelas mulheres que lá coordenavam: a primeira 
pessoa me recebeu na porta, ela e outras duas daqui, também muito 
queridas... tudo isso é o que me trouxe aqui. Se a gente não recebe aquele 
agrado, (...) já não dá. Almir (60 anos). Esse entrevistado indica uma 
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possível razão que explique por que alguns homens vão para o grupo: para 
encontrarem atenção, carinho, amizade e afeto.  

Outro motivo que contribui para a pouca participação masculina é a 
continuidade de uma atividade de trabalho, mesmo após a aposentadoria. 
Milton (73 anos) explicitou que continuava trabalhando, pois é isso aí que me 
dá vida, motivação de viver, sentido da vida. Gilnei (69 anos) disse que, entre 
ir para o Grupo de Terceira Idade e continuar exercendo a sua atividade, 
prefere a última, porque a pessoa que está acostumada a trabalhar, chega 
em casa, gosta de quando retoma do dia de atividades, ter contato com 
outras pessoas, fez alguma coisa, conversou, esteve envolvido em tarefas, 
trocou ideias e isso faz bem pra pessoa, principalmente para o aposentado. 

Como os grupos de terceira idade apresentam-se como uma 
possibilidade de convivência e atividade, quem já tem um cotidiano com 
estas características não participa destes grupos.  

Uma característica implícita dos grupos de terceira idade é que este é 
dirigido para pessoas acima de sessenta anos, ou seja, para velhos/as. E 
necessário lembrar que quem é velho é o outro, pois o estereótipo formado 
sobre a velhice se configura de um tal modo que vivê-lo é quase impossível. 
A demonstração disto foi que a velhice foi descrita, pela maioria dos 
entrevistados, como morada da doença, da morte, da tristeza, da falta de 
disposição, entre outros qualificativos negativos. Logo, para participar de 
um grupo de terceira idade é preciso transpor o próprio preconceito de se 
autoqualificar como pertencente a “terceira idade”.  

Almir (60 anos) ao ser perguntado sobre por que a maioria dos 
homens não participava dos Grupos de Terceira Idade, foi categórico: pra 
não se misturar com a terceira idade (...) é que ele acha que ele não tá 
velho para se meter aqui. Preconceito. Milton (73) também se referiu ao 
preconceito como um motivo para as pessoas não participarem: às vezes até 
o preconceito contra a própria idade mesmo, (...) se ela se meter em Grupo 
de Terceira Idade, ela mesmo confessa que tá na terceira idade.  

A idade não é um dado da natureza, nem um fator explicativo para os 
comportamentos humanos, portanto, a velhice não carrega em si mesma 
“propriedades substanciais que os indivíduos adquirem com o avanço da 
idade cronológica” (Debert, 1998, p.51). A velhice, neste momento 
histórico e na nossa cultura, está atrelada à idade cronológica, sendo uma 
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normatização a partir do calendário gregoriano, portanto é uma 
arbitrariedade, da qual muitos tentam, mas não conseguem fugir. Participar 
de um grupo de terceira idade é colocar-se em um lugar social repleto de 
mitos e preconceitos.  

O grupo de terceira idade foi relacionado ao período em que as 
pessoas passavam seu tempo estando na antessala da morte. Gilnei (69) 
explicitou essa situação: a impressão que me deixou é que todo mundo já 
viveu e agora é uma reunião pra ir lá e contar a última história. Quando 
este grupo é visto como um lugar sem vida e aonde se espera a morte, as 
pessoas que estão ávidas por viver não o frequentariam. No atual contexto 
social, econômico e de valores em que vivemos, parece óbvio que a maioria 
das pessoas não quer ser “velho/a”, apesar de querer viver mais tempo.  

Outro preconceito citado pelos entrevistados está relacionado ao 
estigma da pobreza: tem gente que não vem aqui porque não quer se 
misturar, porque acha que aqui é tudo pobre (...) eu achava que isso aqui 
era pra gente que não tinha comida, gente mais pobre, doente (Almir, 60 
anos). A pergunta que ficou é: estas são questões relativas ao envelhecer ou 
às circunstâncias sociais em que o envelhecer posiciona o ser humano?  

Finalizando, pode-se afirmar que outra razão para pouca participação 
dos homens (e talvez mulheres) nos grupos de terceira idade é não 
desejarem pertencer a um grupo com estes estereótipos. Ou seja, aqueles 
que se percebem independentes, saudáveis, com vitalidade, “jovens”, 
ativos, sem precisar de cuidados, não veem o grupo como um espaço 
possível para estarem inseridos.  

Considerações finais  

Ao longo do percurso desta pesquisa, chegamos a várias 
possibilidades sobre por que há poucos homens nos Grupos de Terceira 
Idade e além disso, foi possível defini-lo. Os Grupos de Terceira Idade foram 
se delimitando como diferentes de outros grupos de pessoas com mais de 
sessenta anos. Pessoas desta idade, que se reúnem pelos mais variados 
motivos, não formam necessariamente um Grupo de Terceira Idade. 

Grupos de Terceira Idade foram identificados como pertencendo e 
sendo indicados para as mulheres, sendo evidenciado preconceito de gênero 
e exclusão sexista. Atrelada a esta característica surgiu outra, os homens 
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que se dirigem para estes espaços estariam procurando pelo estereótipo que 
o feminino representa: relacionamento amoroso ou cuidado. O Grupo de 
Terceira Idade ser caracterizado como um espaço feminino, isto, por si só, 
passa a ser um problema para a participação dos homens, pois os valores 
sociais são separatistas e segregadores.  

Muitos homens sentem-se constrangidos e isolados quando se 
percebem “sozinhos”, ou em pequeno número entre as mulheres. Acentua-se 
a palavra “sozinhos” porque recorrentemente, as pessoas costumam falar que 
homem está sozinho, quando ele está apenas entre mulheres. A referência é o 
gênero, se fosse as pessoas, como poderia estar sozinho? Se a pesquisa fosse 
com mulheres, talvez estes dados não se alterassem, pois há uma exclusão 
sexista em nossa sociedade. Esta é uma sugestão para futuras pesquisas. 

O Grupo de Terceira Idade também foi significado como tendo uma 
vocação terapêutica. Para cumprir esta função, ocuparia o tempo das 
pessoas velhas com atividades relacionadas ao bem-estar físico e 
psicológico, educando-as para uma velhice saudável. Com isso estes grupos 
exercem dois papéis: o primeiro é que, na maior parte das vezes, seus 
participantes realmente obtém maior satisfação em suas vidas; o segundo é 
que retira a responsabilidade desse modelo socioeconômico que produz 
velhices doentes, incapazes para o trabalho, pobres, indesejáveis e sem 
desejos e remete, às pessoas individualmente, a responsabilidade pela sua 
saúde e bem-estar, desconsiderando que, ao longo de sua vida, estas 
mesmas pessoas foram valorizadas pela sua capacidade de produzir e 
trabalhar, não por cuidarem de seu bem-estar e sua saúde.  

Muitos homens não participam dos Grupos de Terceira Idade porque 
se aposentam e continuam a trabalhar. Trabalho: palavra fundamental para 
estes homens, pois é ele quem os dignifica, mesmo na aposentadoria. 
Muitos preferem continuar exercendo atividades profissionais que não são 
encontradas no Grupo de Terceira Idade.  

Outro fator de afastamento dos homens foi não se identificar com a 
“terceira idade” ou velhice, devido aos preconceitos e estereótipos 
vinculados a este termo. Parece que a velhice ganha visibilidade quando 
atrelada a um destes estereótipos. Será que a doença ou a falta de desejo de 
viver são inerentes aos anos que temos ou à velhice?  
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Uma contribuição desta pesquisa foi esclarecer vários aspectos sobre 
a pouca participação dos homens nos grupos de terceira idade. Uma 
sugestão é investigar quais os fatores envolvidos quando mulheres não 
participam de grupos de terceira idade; outra é verificar como as mulheres 
que estão nos grupos avaliam os resultados apontados neste estudo.  

Neste trabalho se aponta algumas determinações e estereótipos que 
perpetuam as exclusões de gênero. Destaca-se a linguagem sexista utilizada 
por muitos profissionais para dirigirem-se a estes grupos. Com este 
conhecimento, poderemos refletir sobre a necessidade de cuidado com a 
linguagem e práticas de exclusão que adotamos nos Grupos de Terceira 
Idade. É trilhando o caminho do diálogo, da interação e da conscientização 
das desigualdades poderemos contribuir para modificar a atual estrutura 
social separatista e excludente que temos atualmente.  

Um caminho que tem sido perseguido é o do desejo de 
permanecermos jovens, saudáveis, ativos e produtivos. Será que esta é a 
única possibilidade de viver com reconhecimento, dignidade e integrado ao 
meio social? Enquanto for assim, a velhice continuará a ser um projeto 
praticamente irrealizável em nossa cultura.  

Homens e mulheres podem compartilhar dos mesmos espaços, 
respeitando as diferenças que são características da singularidade humana e 
enriquecendo-se com as diversidades de experiências que só o ser humano 
pode abarcar. É inadmissível que em um mundo, onde se prega a 
racionalização e a lógica, tenhamos tantos preconceitos e estereótipos que 
segregam homens e mulheres a ponto de precisarem viver em mundos 
separados. O mesmo é válido para crianças, jovens, adultos/as e velhos/as. 
A integração e o compartilhar de nossas experiências, nossos sentimentos, 
nossos valores, daquilo que somos, só poderá trazer maior consciência da 
diversidade da experiência humana e aprendizado para aqueles/as que falam 
e aqueles/as que escutam. Neste compartilhar, homens e mulheres poderiam 
se encontrar e entender que seus mundos não são tão diferentes ou distantes. 
A experiência de ser humano/a nos torna muito mais iguais nas diferenças, 
existindo a possibilidade de vislumbrar outros modos de relacionamento 
entre as pessoas e com o mundo.  
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