
 

 

 

IDENTIDADES MASCULINAS NO ENVELHECIMENTO: REFLEXÕES 

ANTROPOLÓGICAS PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE 

Juliana Mota Salgado (Bolsista/Apresentador)1 – Unifesspa 

e-mail salgado@unifesspa.edu.br 

Jeferson Santos Araújo (Coordenador(a) do Projeto)2 - Unifesspa 

e-mail araujojs@unifesspa.edu.br 

 

 

Agência Financiadora: UNIFESSPA/CNPq 

Eixo Temático/Área de Conhecimento: Ciências da Saúde 

 

1. INTRODUÇÃO 

Questões identitárias perneiam a vida homem desde os primórdios da humanidade, uma vez que seus 

marcadores estão relacionados com a raça, gênero, orientação sexual, nacionalidade, religião, além da 

identificação de quem somos e porque somos, entre outros. Os rótulos, as marcas e marcadores fazem as 

identidades pluralizarem suas denominações, pois se entrelaçam com a cultura assim como a masculinidade, a 

religião, os idiomas e os costumes de um grupo. Por ser culturalmente interligado, as identidades modificam-

se ao longo dos tempos, normas e valores sociais (MARTINS; BARSAGLINI, 2011). 

Para antropologia, a identidade configura-se como aquilo que é especifico de uma cultura e de seus membros 

que a compartilham em busca dos elementos que a tornam diferente das demais sociedades com as quais se 

relaciona ou sofrem interferência. Na afirmação de uma identidade o ponto de partida é a constatação das 

diferenças, mas o que identifica algo ou um grupo social, pode não ser, exatamente, sua diferença, e sim a 

constatação de que não existem sociedades puras, pois todas estão, de alguma forma, conectadas umas com as 

outras. Nesta perspectiva, um elemento diferenciador na incorporação de uma identidade, portanto, é como 

determinado grupo ou sociedade se comporta diante de uma situação particular ou fato (SALLUM Jr et 

al.,2016) 

Pelo enfoque das masculinidades Connell (2005), Mesquita, Moreira, Maliski (2011) e Wenger (2013) 

aprofundam esta discussão descrevendo que o processo de transformação do corpo masculino pelo 

envelhecimento abala a manutenção da masculinidade hegemônica, pois apresenta dilemas na identidade, 

incluindo subordinação, passividade, reconhecimento de emoções e dependência. Especificamente quanto a 

esta fase, os homens reconfiguram naturalmente sua identidade física e social e buscam preservar seu status 

de masculinidade familiar ao máximo possível, todavia, a liminaridade é um processo inevitável, pois o 

desequilíbrio biológico reflete diretamente sobre as ações sociais alterando a identidade masculina e seus 

cuidados de saúde. 

Ao envelhecer, o corpo masculino sofre uma gama de transformações, pois apresenta-se vulnerável 

biologicamente, o que leva os homens à adoção de atos que limitam suas funções sociais e suas potencialidades, 

como a dependência de cuidados e a corporificação de identidades não hegemônicas que os tornam incapazes 

de defender virilidades culturalmente valorizadas entre grupos masculinos, como o controle do corpo suas 

funções, sua imagem e suas ações (WATSON, 2000; STAPLETON; PATTISON, 2015). 
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Mallmann e colaboradores (2015) ratificam estas características ao ressaltar que o processo de envelhecimento 

ocasiona modificações biológicas e sociais na vida dos homens, muitas delas estão associadas à fragilidade do 

corpo físico. 

Nesta perspectiva, o presente estudo articula-se, na busca por preencher está lacuna de conhecimento e o 

fortalecimento das estratégias e programas que proporcionam a promoção da saúde dos homens idosos, para 

que se alcance um envelhecimento saudável e ativo, visando não apenas o reestabelecimento do bem-estar 

físico, mas também a diminuição da vulnerabilidade e dos riscos que possíveis agravos a saúde relacionados 

as identidades e aos papeis que os homens estabelecem e defendem nas sociedades. 

2. MATERIAS E MÉTODOS 

Trata-se de uma investigação interpretativa na qual utilizou o método narrativo para captar as entrevistas em 

profundidade, observação participante e registros em diário de campo. Em seguida os dados foram copilados 

e analisados por meio da análise temática indutiva, sendo seus resultados interpretados com o auxílio de 

conceitos da antropologia medica. 

O local de pesquisa será o Lar São Vicente de Paulo, situado no município de Marabá, no sudeste do estado 

do Pará, pois trata-se de uma instituição filantrópica destinada a assistir os idosos em situação de 

vulnerabilidade da região. A mostra foi de conveniência sendo convidados a participar 11 homens, desde que 

atendaram aos seguintes critérios: ter idade superior a 60 anos, independentemente do nível de escolaridade e 

socioeconômico, que estejam em condições físicas para participação, residentes no município de Marabá-PA 

ou região, em um raio de distância até 50 km. Já os critérios de exclusão são: indivíduos que não se julguem 

estar em condições favoráveis para compartilhar suas experiências. 

As entrevistas foram gravadas com anuência dos participantes. Ressalta-se que foi constituído várias 

entrevistas com cada idoso. Após cada entrevista e a observação, as reflexões do pesquisador sendo repassada 

e registrada ao diário de campo registradas no diário de campo. 

Considerando o envolvimento de seres humanos na pesquisa, o cuidado ético do pesquisador e em observância 

à Resolução do Conselho Nacional de Saúde 466/12, o estudo ao qual desmembra-se este plano de trabalho 

(Identidades masculinas no envelhecimento: reflexões antropológicas para a promoção da saúde) foi submetido 

e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal do Pará (UFPA) sob o parecer 

consubstanciado número 2.372.982 de 09/09/2017. Nesta perspectiva, ressalta-se que durante a condução da 

investigação foi seguindo os princípios da autonomia, beneficência e não maleficência, obtendo-se anuência 

do participante mediante orientação e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As narrativas são resultados que foram construídas ao longo das análises das entrevistadas gravadas, 

com idosos do Lar São Vicente de Paulo. Com essas narrativas e possível observar os aspectos que influenciam 

de forma direta à saúde desses idosos, como as identidades masculinas está presente de forma hegemônica 

desde a juventude a velhice.  

Emergiram-se se então agrupação de elementos que auxiliou a construção dessas narrativas, buscando 

de forma minuciosa trabalhar com principais eixos: 

 

 

 

 

 

 

imagem 1. Ilustrativa com os eixos dos elementos construídos. Fonte: autores 
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             Dependência 

A dependência chega para os idosos em dois formatos fisiologicamente que ocorrer com 

envelhecimento natural, e patologicamente por doenças acometidas durante sua fase de vida. Necessitando 

muitas de vezes de uma pessoa para auxilia nas atividades cotidianas. Isso acarreta o pensamento de ser peso 

para outras pessoas, é o não servir para nada, além de se colocar como ser de frágil. O quadro clinico acarreta 

dependência de medicamentos, mudando completamente a rotina de vida o colocando em situação que precise 

buscar ajuda, seja para outra pessoa como nos serviços de saúde pública. O estado geralmente já é de condições 

avançada dessas patologias, o deixando vulneráveis e até mesmo impossibilitados de cuidar de si mesmo, 

dependendo do auxílio de outras pessoas para suas atividades do cotidiano, como tomar banho, ir ao banheiro, 

caminhar e outros.  O Envelhecer é compreendido como algo tenebroso para eles, pois conviver com todas as 

limitações, compreender as mudanças fisiológicas do corpo é algo novo, que infelizmente era uma realidade 

distante que demoraria chegar, mais quando chegar não tem um guia de aprendizado sobre como lidar com 

todas as mudanças que por alto se ouvia falar.  

 Relações de poder 

A construção da identidade do homem soberano, vem sendo passada ao longo da história de época 

para época, tendo eles como os grandes mentores da dominação que remetem ao status de poder. Dessa forma 

fazer parte desse grupo dominador, se tornar muito relevante para continuação e propagação das características, 

sendo algo referenciado na sociedade a qual está inserido. Contudo nesse meio destaca a construção da 

característica sobre o poder da palavra fator esse o diferencial perante os demais. Demostrando neste contexto 

o que se deveria ter por traz dessa percepção, esse homem teria que ter uma conduta correta, suas vestimentas 

adequadas que o diferenciasse em meio aos outros grupos semelhantes. Conceito este que o acompanhará em 

toda sua trajetória de vida, na fase adulta que é a consolidação e pratica dessa construção, notamos 

comportamentos altamente perigosos na exposição aos diferentes tipos de vícios, a negligência ao cuidado 

com a saúde, a perca do contato com os familiares. Sua força é colocada à prova para demostrar o quanto se 

pode ser resistente aos outros. Fatores esses que deixam marcas a curto e a longo prazo, principalmente 

afetando no quadro clinico, quando é conseguida elucidar diversas são as mazelas deixadas no corpo. O possuir 

terras era sinônimo de dinheiro, que a falta dela justificava não conseguir alcançar um destaque na sociedade, 

isentando o gasto com bebidas alcóolicas. Contudo o meio ao qual estava inserido o proporcionava 

experiências com o cigarro, o grupo fazia uso do mesmo, incentivo as brigas. Comportamentos estes que 

permitiam diversas exposições que futuramente iam os afetar negativamente, alguns sintomas já se apareciam, 

a preocupação e demonstração do mesmo não podia ser relatada e quando feita o remédio administrado era 

consumo de bebidas alcóolicas com a finalidade de esquecer as dores.  

Defesa da Honra 

Na concepção do homem sua honra é algo primordial tendo nesta característica a valorização de 

pequenos atos, como se fosse um legado a ser proclamado, um rastro a ser deixado como marca da sua 

trajetória. Percebido isso através da significação na entonação da voz e orgulho ao pronunciar tais feitos em 

ser uma pessoa honesta, que não deve favor a ninguém, a responsabilidade empenhada quando se compromete 

a fazer algo. O controle sobre o uso de bebidas para não modificar suas atitudes. A participação no grupo o 

submetia a situações por meio dos amigos a exercer a relação de compromisso. 

Posições hierárquicas de liderança 

As posições hierárquicas de liderança, permeiam mesmo quando homem está na fase idosa. Além de 

ser ressaltada diversas vezes, além de levar esse homem envelhecido a se afastar de pessoas com medo de não 

ser bem visto pelos outros colegas ou até pela difusão de pensamentos, isso faz com que ele se isole e fique 

em um canto sozinho como sinal de fortalecer sua masculinidade. O relato de como era as relações de liderança 

no seu tempo jovem, os idosos relatam como era feitas essas relações com outros homens que tinha uma 

posição de masculinidade hegemônica, ressaltando homens que tinha todo um perfil idealizado pelos públicos 

masculinos como homens trabalhadores, durões, bravos, ter palavra, lutas, de não levar desaforo pra casa.  A 

relação com os outros homens da época fez com que muitos consumisse bebidas alcóolicas, a traçar brigas 

com outros homens para provar sua masculinidade. E interessante ser ressaltando que fabulas e passagem da 

bíblia era utilizado para explicar de forma lúdica de como era feito o processo de exclusão de homens 

marginalizados. Além de ser pensando que a construção do homem deve ser fortalecida e inserida desde a fase 



 
 
de criança.  a fala dos homens de exclusão da mulher como ser frágil, de que necessita de cuidados além do 

pensamento que homem é detectou de conhecimentos que exerce uma posição de controle e descontrole, faz 

que se crie uma imagem de super-herói desde homem.  

Sexualidade 

A sexualidade é assunto bem delicado a se perguntar para um homem envelhecido, por ser um certo 

tabu de falar sobre sua relação sexual para pesquisadoras mulheres. E interessante que eles sempre falam em 

forma de fabulas ou usando uma música para ilustrar real realidade. Mas visto que muitos acabam relatando 

uma atividade sexual ativa que não condiz muito com a realidade. O retrato que falta de uma parceira faz com 

que muitos fique doentes, tendo a necessidade de se procurar uma mulher que alivie nesses períodos. Alguns 

retratam não ter mais tanto desejo sexual que foi decaindo ao longo dos anos ou se sente com a mesma destreza 

para praticar tão ato. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Contudo esse estudo, faz com que leitores vivenciam e aproxime das experiências que se encontram 

esses idosos fazendo com que ocorra a identificação das identidades em que os idosos masculinos 

institucionalizados vivenciam. Concluir esse estudo à ideia que se acendeu o despertar para que ocorra a 

avaliação de saúde e o fortalecimento de programas aos homens como Política Nacional de Atenção Integral 

à Saúde do Homem e a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa.   
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