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Prefácio
Constança Paúl

O envelhecimento tem muito de libertador, mas traz frequentemente consigo outros 
constrangimentos que resultam dos estereótipos e expectativas negativas, dos con-
textos e serviços inadequados que o enquadram e claro, dos declínios associados à 
idade, nomeadamente na funcionalidade e na saúde. 

Sobretudo a partir de meados do século XX, o envelhecimento começou a ser 
estudado, com uma proliferação de investigações a partir da década de 80 (Dubin, 
2000), acompanhando o envelhecimento demográfico que observava um aumento 
da esperança de vida, a par com a diminuição da natalidade, um pouco por todo o 
mundo. 

A teoria life-span de Erikson (1959) foi pioneira em colocar o desenvolvimento/
envelhecimento a desenrolar-se num continuum do percurso de vida, e não como 
uma etapa baseada no marcador social da reforma. Não obstante, construiu uma 
perspetiva maniqueísta, em que só se atinge a sabedoria quando o balanço entre os 
objetivos e as conquistas, é positivo. Esta perspetiva mainstream é paradigmática da 
ciência feita pela e para a classe média, com carreiras previsíveis e crescentes, num 
mundo de oportunidades do pós Segunda Guerra Mundial. Para as classes mais des-
favorecidas, com percursos precários ou no limiar da sobrevivência, esta visão do 
desenvolvimento entre forças internas contrárias, entre o sucesso e o fracasso de 
resolver as crises psicossociais previstas para cada idade, parece desadequado. O 
desenvolvimento psicossocial apresenta-se estandardizado em oito estádios de um 
percurso que de forma simplificada vai da autonomização face aos pais, à constru-
ção da identidade, à entrada na vida adulta, através da família e do trabalho e um 
balanço final do sucesso. Aparentemente não há aqui margem para percursos de 
vida alternativos que pudessem ser bem-sucedidos. É um modelo normativo que 
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deixa pouco espaço para a individualidade, ainda que já reconheça a interação do 
indivíduo com o meio e a continuidade do ser.

Com Baltes e Baltes (1993) reconciliámo-nos com o envelhecimento através do 
modelo de seleção, otimização e compensação (SOC) que nos diz que envelhecer é 
um processo com perdas e ganhos, em que compensamos o declínio de comporta-
mentos que selecionamos e otimizamos ao longo da vida, através da utilização da 
experiência e aprendizagem acumulada e da cultura em que nos inserimos. Esta 
compensação parece, contudo, ser cada vez menos eficaz nos muito velhos (85+). 
No legado de Baltes, trabalhamos agora sobre como pode acontecer o sucesso no 
envelhecimento, nos nonagenários e centenários, sendo que ele se observa, ainda 
que numa franja reduzida dessa população (e.g. Araújo, Ribeiro, Teixeira & Paúl, 
2016; Cho, Martin & Poon, 2012).

Com a teoria da seletividade socio-emocional de Carstensen (1992) aprende-
mos que o envelhecimento pode ser um processo libertador em que os indivíduos 
assumem a possibilidade de escapar às normas, aprendem a distinguir o verdadei-
ramente importante do acessório, a relativizar os acontecimentos, a valorizar e sele-
cionar as prioridades, num tempo que urge e que se conta, desde o meio da vida, de 
forma inversa, ou seja: o tempo que falta para deixar de ser. Isto é explicado através 
da noção de finitude, assumindo que as pessoas mais velhas têm uma perspetiva 
temporal limitada, que faz com que relatem menos experiências negativas do que 
os indivíduos mais jovens, otimizando assim a sua adaptação, através de narrativas 
reconstruídas da sua vida, passada e presente. Os objetivos de cada um são sabia-
mente reformulados, ao possível e ao agradável que a finitude aconselha. As expe-
riências passadas ensinam que a mudança é a essência da vida e que o que perma-
nece vai sendo depurado de supérfluos. Restam, eventualmente, valores humanos, 
universais e transcendentes que ajudam os mais velhos a sentirem-se bem e satisfei-
tos, não obstante os aspetos negativos associados ao envelhecimento. É o que alguns 
autores chamam ‘o paradoxo do envelhecimento’ (Albrecht & Devlieger, 1999). 

Se tivéssemos que escolher uma ideia central para olhar o envelhecimento 
humano seria a heterogeneidade. Se este conceito é central à abordagem do ser 
humano ao longo do curso de vida, o que sabemos é que a heterogeneidade de partida 
aumenta enormemente com o passar dos anos. O peso da genética e da maturação é 
maior nos primeiros anos de vida e progressivamente, em função da diversidade de 
oportunidades e experiências de cada um, do contexto histórico, social e político em 
que se insere, aumenta a heterogeneidade. A sociedade grisalha, a terceira idade, com 
que se tenta uniformizar os mais velhos, corresponde a tentativas de padronizar o 
comportamento, de criar mais uma categoria social que serve para os excluir e retira 
direitos, desde logo de individualidade, expressão e escolha. 
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Pertencer a essa mole humana dos idosos, corresponde ao seu apagamento 
como pessoas, e à regulação dos comportamentos, seja enquanto doentes, incapazes 
e vulneráveis, seja enquanto ativos, ‘jovens’ e simpáticos. Parece haver sempre uma 
tentativa de diluição das diferenças, em atitudes de paternalismo e um apagar das 
vozes e das diferenças de cada um, retirando o controlo das suas vidas e reforçando 
as políticas uniformizadoras, de serviços e equipamentos.

Em Portugal 21.9% da população tem 65 ou mais anos e já ultrapassou há duas 
décadas a percentagem de jovens até aos 15 anos. A idade mediana do nosso país 
é de 45,2 anos o que faz com que sejamos um país envelhecido e a envelhecer em 
ritmo acelerado que se debate com a incapacidade de compreender e menos ainda, 
responder às necessidades dos 2.262 325 de pessoas (PORDATA, 2019), na sua 
maioria com baixos rendimentos, com baixa escolaridade e incapacidades várias nas 
atividades de vida diária. O assistencialismo de lares, centros de dia e serviços de 
apoio domiciliário são as respostas que existem para aproximadamente 12.6% dos 
mais velhos e para todos, um vazio cheio de estereótipos, discriminações pela idade 
e outros que se acumulam, com um efeito perverso, numa conjugação que pena-
liza desde logo as mulheres, mas também as pessoas que continuam a manter a sua 
sexualidade e mais ainda se esta for não normativa. 

As respostas ‘clássicas’ às necessidades do envelhecimento estão a ser atual-
mente postas à prova, nas dificuldades que ficaram patentes na resposta à Pandemia 
por Covid-19. Estes serviços mostraram-se, de uma forma geral, respostas inade-
quadas, quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista médico. 

Estamos agora perante mais uma emergência sanitária, e há sempre uma emer-
gência a impedir-nos de olhar para as pessoas, para os seus direitos e liberdades, 
para a sua felicidade, para o seu bem-estar: é a pobreza; é o isolamento; é a saúde… e 
adiamos sempre, e ouvimos sempre que não há alternativas. É o tempo do distancia-
mento social, em nome de um bem maior que é a vida, como se a vida pudesse exis-
tir sem redes sociais, sem toque, sem aconchego. Este distanciamento, ou mesmo 
aprisionamento, está assumido como inevitável, uma prova de amor até… e deixa os 
mais velhos sós, e mesmo a morrer sozinhos, em ambientes povoados de profissio-
nais encapuçados e assustados. E nunca lhes perguntamos o que querem, afastamos 
sempre deles o controlo da sua vidas e decidimos por eles.

Em isolamento social, de pares e da família, muitos dos mais velhos, sem per-
ceberem claramente a situação, por terem perturbações neurocognitivas, que pensa-
rão desse abandono, dessa repressão, desse isolamento? O sofrimento sem que reste 
tempo de reparação é uma queixa corrente.

Na comunidade, não é tampouco fácil conjugar tantos preconceitos e discri-
minações em simultâneo e um caminho libertador está a ser penoso e afigura-se 
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longo. Mas podemos talvez fazê-lo juntos, porque se trata de repensar o envelheci-
mento em qualquer das condições humanas possíveis, porque são questões de direi-
tos, questões de dignidade, questões do ser humano. As respostas da sociedade às 
necessidades de pessoas em idades mais avançadas têm que ser repensadas, com 
suficientes alternativas em que todos se sintam confortáveis e livres. Os alojamentos 
e serviços devem refletir a diversidade e heterogeneidade do ser velho, enquadrar as 
experiências de vida de todos a que a eles recorram e os profissionais que aí traba-
lham devem reaprender a linguagem da diferença e da tolerância, questionar os seus 
papeis junto dos outros, como de diálogo e não de poder. 

Sendo o envelhecimento talvez a única das discriminações que nos afetará a 
todos, se tivermos a felicidade de viver muitos anos, talvez seja um ótimo argumento 
para não dar corpo ao nós versus os outros. Consciencializar a discriminação, sobre-
tudo das mulheres velhas que parecem continuar a ameaçar a sociedade, quais bru-
xas medievais, projetando-nos no futuro de nós próprios, em imagens caricaturais 
de desatino. Retirar-lhes todo o poder de decisão, controlar os seus comportamen-
tos, parece exorcizar os nossos medos e angústias que em contexto livre e amigável 
se podiam atenuar. Criar lugares de liberdade, de afeto e conforto, com possibilidade 
de escolha entre alternativas, em que a expressão de sentimentos e sexualidades seja 
possível, tornará melhor a vivência da velhice, com género e sexualidade(s), aumen-
tando o bem-estar, no assumir do risco que é viver.

Porto, Novembro de 2020
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Entrecruzar do envelhecimento, do género e das 
sexualidades: uma introdução crítica
Sara I. Magalhães1,2 & Conceição Nogueira1,2

“Género é sobre raça sobre classe sobre sexualidade 
sobre idade sobre nacionalidade sobre toda uma gama 
de relações sociais.
Por que deveria ser de outra forma?” 
(Weston, 2011, p. 15)

Na conjuntura atual, do ano 2021, é impossível deixar de localizar as pessoas mais 
idosas entre as pessoas mais desprotegidas e mais frágeis do nosso sistema social. 

A situação pandémica causada pelo vírus SARS-CoV-2 COVID-19 veio, infe-
lizmente, ser mais dura e letal junto das pessoas idosas. Se num primeiro momento 
estas sofreram o impacto da solidão que o confinamento domiciliário e o encerra-
mento das visitas a estabelecimentos residenciais provocou, cedo se percebeu que o 
modelo de cuidado e assistência a esta população as deixava mais expostas e mais 
fragilizadas. De mesmo modo, esta pandemia fez mais clara a diversidade existente 
também de entre esta população vulnerável, revelando assim a premência de se 
refletir, discutir e mudar a forma como olhamos e agimos perante as pessoas, sobre-
tudo as mais idosas. 

O envelhecimento da população mundial é uma evidência e por isso mesmo 
desinstala-nos para olhar de forma particular as suas vivências e subjetividades. 
Envolta em mitos e estereótipos a vivência da “velhice” pode surgir como um desa-
fio exigente que pretendemos adiar ou evitar. Em Portugal a população com mais de 
65 anos é já cerca dos 22% (INE, 2018), fazendo do nosso país um dos mais enve-
lhecidos do mundo. Contudo, este desafio demográfico não é um elemento recente. 
Talvez se tenha apenas tornado, devido à conjuntura, um “problema” mais visível. 

1 Centro de Psicologia da Universidade do Porto
2 Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto
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As Nações Unidas têm desde 1975 olhado aos múltiplos desafios do envelhecimento 
promovendo atividades e iniciativas por mais de quatro décadas. No entanto ainda 
muito ficou por fazer. Permanecem necessários trabalhos, debates, reflexões, altera-
ções legislativas e societais mais amplas para que se consiga atingir um nível equita-
tivo – e que tenha em consideração as diferenças e especificidades de cada um e cada 
uma – de qualidade de vida para todas as pessoas. 

Neste sentido, para nós, discutir envelhecimento(s) implica discutir o idadismo 
– discriminação e aceção de pessoas por razão da sua idade – que se vive no mundo 
atual, discutindo as relações de poder implícitas e recorrendo à teoria da intersec-
cionalidade3 já que todas as/estas vivências serão sempre determinadas pelo entre-
cruzar das múltiplas posições de sujeitos que todas as pessoas idosas partilham4. 
Esta vivência do envelhecimento – ao longo de toda a vida, mas sobretudo na idade 
adulta avançada – é, para nós, impossível de desembaraçar de outras características 
e vivências pessoais que nos moldam e (de)limitam. Partimos, assim, de uma pers-
petiva interseccional que reflete continuamente o impacto do género nas vivências 
das sexualidades. 

O ato de entrecruzar

Partimos para esta publicação com um elemento transversal: o desafio de olhar as 
realidades do envelhecimento de forma interseccionada, múltipla, diversa, longe, 
portanto, de leituras de eixo-único (single-axis). 

Como investigadoras feministas o paradigma da teoria da interseccionalidade 
é mais do que um enquadramento, é um imperativo social. Este “destaca uma onto-
logia mais rica do que abordagens que tentam reduzir as pessoas a uma categoria de 
cada vez, trata as posições sociais como relacionais e torna visível o posicionamento 
múltiplo que constitui a vida cotidiana e as relações de poder que são centrais para 
ela” (Dhamoon, 2011, p. 230)

3 A Teoria da Interseccionalidade “enuncia-se como uma visão abrangente que se propõe a ir além de 
uma visão axial, de eixo único (e.g., género, identidade de género, orientação sexual, ‘raça’, etnia, classe, 
nacionalidade, estatuto migratório), para se assumir como uma matriz multidimensional que contempla 
a intersecção de múltiplas categorias de pertença. Categorias estas que se podem organizar segundo 
matrizes de opressão, ou privilégio, numa visão dinâmica tanto da construção pessoal dos indivíduos, 
quanto das dimensões estruturais e funcionais dos grupos a que estes indivíduos possam sentir perten-
cer” (Magalhães, 2016: 276).

4 Não podemos deixar de reconhecer, desde logo, que recorremos à teoria da interseccionalidade numa 
perspetiva parcial do seu potencial, uma vez que existem outras intersecções, como a classe social ou a 
‘raça’ ou a diversidade funcional, que estarão ausentes. Neste sentido, a nossa visão – que cruza as ques-
tões de género, idade e sexualidades – será sempre parcial e incompleta.
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E ainda que esta questão não seja nova, ela continua ausente de grande parte 
das conceptualizações sociais que demarcam a nossa vida em sociedade. Como 
relembrava Joan Scott no final do século passado:

“… é preciso substituir a noção de que o poder social é unificado, coerente e centra-
lizado por algo como o conceito de poder de Michel Foucault, entendido como cons-
telações dispersas de relações desiguais, discursivamente constituídas em “campos de 
forças” sociais”
(Joan Scott, 1995, p. 86).

Este descentramento do sujeito político é essencial para equacionarmos estas 
vivências e subjetividades múltiplas com que nos cruzamos quotidianamente. O 
facto é que para uma maioria das pessoas noções de discriminação, desigualdade 
e mesmo de privilégio, não são percebidas como aplicáveis a si e ao seu enquadra-
mento. Não que estas não as componham e às suas interações sociais, mas não se 
encontram ainda consciencializadas para este seu posicionamento. 

A Teoria da Interseccionalidade veio exatamente tentar dar resposta a estes 
“pontos cegos” (Davis, 2008; Purdie-Vaughns & Einbach 2008) que nos limitam 
numa visão integradora e abrangente das subjetividades e da diversidade. Este con-
ceito surgiu no contexto dos Estudos Críticos de ‘Raça’ (Critical Race Studies) ten-
tando concretizar uma forma de analisar as complexas inter-relações decorrentes do 
cruzamento de diversas formas de poder (Erel, Haritaworn, Gutierrez Rodriguez & 
Klesse, 2011). Numa perceção abrangente destaca-se a incapacidade de se separar 
género, ‘raça’, classe social ou sexualidade, porque estas “não apenas ‘jogam’ entre 
si como são mutuamente constitutivas” (Erel Haritaworn, Gutierrez Rodriguez & 
Klesse, 2011, p. 59). 

O coletivo Combahee River Collective Statement (1977/1981) introduziu o con-
ceito aquando da sua critica ao feminismo liberal de segunda onda que lutava pelos 
direitos da mulher enquanto grupo homogéneo e universal. Face a esta visão redu-
tora, o feminismo negro, que não se revê nesta mulher estereotípica – branca, classe 
média, heterossexual –, advoga uma posição mais critica e que considere a relação 
entre as questões da raça, do género e da classe social que já vêm a ser abordados 
por várias pensadoras como, por exemplo, Angela Davis (1981) ou bell hooks (1984) 
com a conceptualização dos “big three” ou de Deborah King (1988) com o “triple 
jeopardy”. 

Com a teoria da interseccionalidade passa-se de uma visão mais aditiva que 
estes conceitos traziam numa primeira instância para a reflexão, para se considerar a 
interação de forma cruzada e multiplicativa de situações de opressão e/ou privilégio 
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(DeFrancisco & Palczewski, 2007). Como destaca Erel e suas companheiras (2011), 
a teoria da interseccionalidade veio introduzir “uma posição a partir da qual pensar 
através de múltiplos processos de dominação e poder, bem como o modo como eles 
nos posicionam na sociedade na conjuntura de sexualidade, género, classe, corpo e 
‘raça’.” (p. 58)

É neste sentido que preconizamos este olhar para estas categorias de pertença 
não como componentes isoladas de uma identidade pessoal, mas como pontos de 
entrada simultânea que nos localizam nas hierarquias de poder, nas estruturas que 
nos constrangem e limitam socialmente. A teoria da interseccionalidade permitiu-
-nos uma ampliação do sujeito político das lutas pela igualdade, dos feminismos 
(Nogueira, 2013) adicionando, em caleidoscópio, vetores de luz e análise social que 
pela sua simultaneidade, instabilidade e contingência desafiam as matrizes de opres-
são e privilégio. 

Envelhecimento x Género

Um dos principais elementos da teoria da interseccionalidade é o estímulo a um 
pensamento critico, reflexivo, enraizado numa localização histórico-social que nos 
permite perceber o impacto dos discursos sociais na construção pessoal de cada um 
e cada uma. Mais concretamente, veio trazer uma luz mais concreta sobre alguns 
atores/as sociais visibilizando sujeitos, experiências e subjetividades que “tradicio-
nalmente” eram mais esquecidos e invisibilizados (Bowleg, 2008). 

Durante muito tempo estas questões da idade e do envelhecer encontravam-se 
nesta fronteira; ausentes de uma conceptualização interseccional das subjetividades5. 

Felizmente, a velhice e o envelhecimento já não se resumem a noções que con-
ceptualizam a idade e o passar dos anos como um processo comum, homogéneo e 
uniformizador dos indivíduos e que muito contribuíram para um posicionamento 
assimétrico e discriminatório – o idadismo. Nomeado por Richard Butler (1969) 
este veio a manifestar-se de forma disseminada em:

“politicas e práticas discriminatórias bem como em estereótipos profundamente enrai-
zados que primeiramente perspetivam a idade avançada como um tempo de pouca 
saúde, dependência, senilidade, perda de vigor sexual, isolamento social, sedentarismo 
e diminuição da atratividade física (Butler, 1975; Nelson, 2002)”
(Clarke, Bennett & Liu, 2014, p. 27).

5 Olhados sobretudo numa perspetiva desenvolvimental, grande parte da atenção era dada ao polo con-
siderado positivo: a infância, juventude e transição para idade adulta. Por contraponto, a idade adulta 
avançada e a velhice – sobretudo no feminino – eram relegadas para espaços e discurso mais restriti-
vos, imutáveis e de caracter assistencialista reificando uma representação social principalmente negativa 
(Miller, 2019). 
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E ainda que em alguns casos haja já uma visão mais positiva face ao envelhe-
cimento (e.g. Sandberg, 2013; Miller, 2019), a sociedade continua a reificar ampla-
mente estereótipos e a responsabilizar individualmente as pessoas mais idosas pelo 
seu envelhecimento em particular, descurando os impactos e estruturas de poder 
subjacentes. Como salientou Gail Wilson (2000) a naturalização dos obstáculos e 
barreiras atribuídos ao envelhecimento resultam, sobretudo, de uma aliança dinâ-
mica entre o que é biologicamente determinado ao envelhecer e o que é socialmente 
percebido como (im)possível às pessoas mais velhas. 

A idade – e, por conseguinte, o processo de envelhecer – é ao contrário de outras 
estruturas sociais, aquela que muda (Hinrichsen, 2015) e por isso mesmo nos desafia 
a repensar os posicionamentos distintos que esta possibilita. Neste sentido, temos de 
ver o envelhecimento como algo pessoal e diverso, com expressões múltiplas e que 
varia de pessoa para pessoa; advogando um olhar múltiplo e intersectado que pos-
sibilite uma visão mais abrangente. Sobretudo porque a construção social do enve-
lhecimento não pode ser dissociada de outros aspetos identitários (Appleby, 2010). 

Quando pensamos em categorias sociais como idade não podemos deixar de a 
cruzar com outras como o género6, ambas repletas de representações simbólicas que 
moldam interações, perceções e expectativas sociais (Casaca & Bould, 2012). 

Para Susan Sontag (1972) é inevitável identificar perceções assimétricas para 
homens e mulheres, ou seja, um “double-standard of ageing”. Nas suas palavras 

“Envelhecer é menos profundamente prejudicial para um homem, pois além da pro-
paganda para jovens que coloca homens e mulheres na defensiva à medida que enve-
lhecem, existe um duplo padrão sobre o envelhecimento que denuncia mulheres com 
severidade especial. […] é permitido aos homens envelhecer, sem penalidade, de várias 
maneiras que às mulheres não o é.”
(Sontag, 1972, p. 31)

Este idadismo (des)genderizado reflete a confluência de discursos opressores 
em função do género e da idade que delimitam que posicionamentos e subjetividades 

6 O conceito de género a que nos referimos reporta-se ao conjunto de papéis, comportamentos, atividades 
e atributos, socialmente construídos que as sociedades esperam das mulheres e dos homens e que forma 
a sua identidade social, uma identidade que difere duma cultura para a outra em diferentes períodos da 
história. “Partindo de uma epistemologia feminista crítica, a dimensão de género surge como um (de)
limite social que molda a forma como somos percecionadas e posiciona-nos face a quem nos rodeia 
numa performatividade identitária constante. Esta performatividade sublinha a nossa diversidade de 
contextos e condições, privilégios e opressões, e vai além de uma visão uniaxial e hierarquizada que nos 
constrói e constrange” (Cerqueira & Magalhães, 2018, p. 121-122).
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são socialmente considerados ilegíveis7. Como sistematiza Silver (2003, p. 389): “Nas 
terceira e quarta idades, é menos provável que os indivíduos se definam em função 
das suas identidades genderizadas. Mas a sua marginalização enquanto grupo leva-
-os a um pensamento que opõe jovem e velho”. E ainda que o que é valorizado seja 
a juventude, a rejuvenificação e uma postura agelessness temos de ter presente que o 
envelhecimento é uma realidade que potencialmente nos integrará a todos/as. 

Esta (des)genderização da identidade leva assim a destacar pontos em comum 
entre homens e mulheres mais velhos criando a ilusão de que se trata de uma 
população homogénea e monolítica. O idadismo concretiza-se exatamente nestes 
dois mecanismos: a segregação e a homogeneização (Ribeiro, 2012). E não se trata 
apenas de uma atitude discriminatória de pessoas mais jovens face às mais velhas; 
concretiza um conceito abrangente que congrega crenças, atitudes, expectativas, 
atribuições e comportamentos expressos por um grupo face às pessoas mais velhas 
(Braithwaite, 2004). 

Como nos lembra Todd Nelson, o idadismo localiza o preconceito8 não apenas 
perante o Outro, mas face ao meu “feared future self” (Nelson, 2005) ou mesmo num 
“Eu mais velho” (Nelson, 2011). 

Envelhecimento x Género x Sexualidades

Pensar um “Eu mais velho” (Nelson, 2011) implica concebermos que somos permea-
dos por uma matriz que nos compõe e nos identifica, mas que também nos localiza; 
é concretizar a nossa imersão nesta matriz de silenciamento compulsório que invi-
sibiliza a opressão. 

Quando (entre)cruzamos envelhecimento, género e sexualidades essa (o)
pressão centra-se no corpo. Um corpo que oscila permanentemente entre discur-
sos complementares e aparentemente inseparáveis: por um lado, as atitudes idadis-
tas sustentam que a senescência e fragilidade suportam visões menos positivas e 
menos valorizadas, por outro apenas corpos firmes e jovens são socialmente vistos 
como sexualmente atraentes (Hodson & Skeen, 1994). Mas este corpo será tam-
bém ele pensado, sobretudo, como resposta a uma “normalidade” e “normatividade”. 
Continuamos a assistir a uma valorização de corpos masculinos, brancos, cis- e hete-
ronormativos, ainda que mais velhos, face aos demais. Como veremos nos capítulos 

7 Permanece um desafio para a investigação compreender este double jeopardy (Perigo duplo) uma vez 
que continuamos a saber pouco sobre como as mulheres, e as suas vidas, podem potencialmente melho-
rar, ao longo do tempo, em vários domínios (Miller, 2019). 

8 Segundo Todd Nelson (2005), o preconceito idadista pode ser sintetizado em quatro principais tipolo-
gias de atitudes: 1) Linguagem paternalista; 2) Efeitos de atitudes pseudopositivas face às pessoas idosas; 3) 
Idadismo nas profissões de cuidado; 4) Abuso contra pessoas mais velhas. 
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deste livro, continua a ser um desafio pensar este entrecruzar e possibilitar ir além 
de leituras mais positivistas, binárias e dicotómicas do género e das sexualidades. 

Esta dificuldade traduz uma tradição do início do século XX na qual a geron-
tologia e sexologia se cruzam. Deste cruzamento resulta a adoção de pressupostos e 
conceitos como referentes comuns, fazendo sobressair a predominância e até pres-
tígio dos tratamentos dos problemas do envelhecimento – numa visão monolítica e 
androcentrada - e da sexualidade – hétero e cisnormativa –, respetivamente. Daqui 
surge a relação contraditória entre envelhecimento e função sexual (Katz & Marshall, 
2003) ao sustentarem que “o vigor sexual era biologicamente determinado e que a 
aceitação de seu declínio era uma marca normal” (Katz & Marshall, 2003, p. 7).

Não se quer aqui argumentar que ao longo do processo de envelhecimento, o 
ciclo de resposta sexual não sofre alterações9. No entanto, parece-nos importante 
enfatizar que estas alterações não terão o mesmo impacto em todas as pessoas pelo 
que a associação entre velhice e assexualidade – tantas vezes reificada socialmente – 
não faz sentido. Esta retórica permitiu que subsistissem discursos e representações 
sociais que retratam as pessoas mais velhas como “não sexualmente desejáveis, não 
sexualmente desejantes e não sexualmente capazes” (Calasanti & Slevin, 2006). 

Apesar de uma maior abertura a outras conceptualizações – nomeadamente 
beneficiadas pelo modelo de envelhecimento ativo – continuam a persistir visões 
estereotipadas que caracterizam estes sexless seniors (Schlesinger, 1996) como não 
ativos sexualmente, sem interesse em sexo, incapazes de ter relações sexuais e não 
atraentes para encontrar alguém com quem se envolver (Applewhite, 2016). Numa 
visão mais abrangente, e saudável, da sexualidade temos de considerar que “a sexua-
lidade não significa somente genitalidade, não se restringe ao impulso sexual, mas 
compreende a interação destes aspetos com a afetividade e a relação interpessoal” 
(Costa, 2012: 101). Ainda mais que a maioria dos homens e mulheres que perma-
necem sexualmente ativos ao longo da idade adulta e têm uma saúde razoavelmente 
boa podem continuar a gostar de sexo com a idade (Quadagno, 1999).

Mas o desafio a que nos propomos é maior. Como dizia Simone de Beauvoir 
(1972, p. 4): “Recusamos reconhecer-nos na pessoa idosa em que nos devemos tor-
nar”. É exatamente esta a desconstrução que procuramos; desconstruir os estereóti-
pos do que significa envelhecer para que nos possamos cada vez mais reconhecer e 
aceitar. Afinal de contas, como nos relembra Carla Willig (2003, p. 171): “Discursos 

9 Como nos relembra Rui Manuel Costa (2012, p. 102): “Inevitavelmente, ao longo do processo de enve-
lhecimento, o ciclo de resposta sexual sofrerá alterações, que decorrem das transformações fisiológicas 
e psíquicas. Se as diversas fases que compõem o ciclo são coordenadas pela interrelação dos sistemas 
neurológico, vascular e endócrino, fica clara a importância que um envelhecimento saudável tem para 
minimizar estas alterações, permitindo um desempenho sexual mais satisfatório”. 
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dominantes privilegiam as versões da realidade social que legitimam as relações de 
poder e as estruturas sociais existentes”.

Para uma posição crítica de promoção da diversidade

Esse Eu mais velho onde me quero reconhecer leva-nos a um posicionamento crí-
tico, e político, que nos desinstala. Enquanto houver discriminação e os seus -ismos, 
como o idadismo, haverá sempre lugar a uma implicação com a mudança e essa não 
pode ser senão política10 (Wilson, 2001).

Pretendemos assim finalizar esta introdução com uma proposta de posicio-
namento que ativamente promova a diversidade e a equidade olhando de frente o 
envelhecimento, o género e as sexualidades. Não que seja uma proposta nova (ver 
Wilson, 2001), mas uma que precisa ser reiterada e colocada no centro da investiga-
ção académica.

À partida, uma investigação que tenha como pressuposto a diversidade de pes-
soas e vivências não pode deixar de ser mais fluida e dinâmica, no sentido de des-
construir estruturas rigidificadas de poder que subjugam e limitam posicionamen-
tos e subjetividades múltiplas. Mais do que olhar a um todo homogéneo pretende-se 
liberdade para se tratar de modo igual em situações iguais e de forma diferenciada 
em situações que requerem esse tratamento para permitir maior equidade. Para tal 
há que começar por possibilitar mais visibilidade e criar consciência das múltiplas 
situações de opressão e privilégio que nos rodeiam e compõem. Só assim nos impli-
caremos pessoalmente nesta luta pelo tratamento igual, justo e pela efetiva transfor-
mação social.

No envelhecimento, o remover de barreiras sociais às pessoas mais velhas só 
será efetivamente possível se nos reconhecermos, reflexivamente, também nós a 
envelhecer, num movimento perpetuo de performatividade em “processos diários 
de “fazer velhice”11” (Wilson, 2001, p. 476). Aliás, como já refletimos anteriormente 
(Cerqueira & Magalhães, 2019), aderir a uma perspetiva interseccional implica pos-
sibilitar maior visibilidade a quem (geralmente) não a tem e maior voz ao vários 
“lugares de fala” (Ribeiro, 2017) que (geralmente) são silenciados. Como sabiamente 
Adrianne Rich (1985, pp. 215-216) reflete, “localizar-me no meu corpo […] significa 
reconhecer […12] os lugares onde me levou, os lugares onde não me levou”. Nas 

10 Mesmo uma investigação que pretende ser ‘apolítica’ tem uma leitura, um significado, uma repercussão, 
um pressuposto político. Como bem identificou Gayatri Spivak (1988) “A não ser que tenhamos cons-
ciência de que não se pode evitar tomar posição, tomamos posição sem darmos conta”.

11 No original “day-to-day processes of ‘doing old age’” (Wilson, 2001, p. 476).
12 Na referência original Adrianne Rich localizava, especificamente, as partes que compõem o seu corpo e 

o seu corpo como o de uma mulher branca. A supressão deliberada deste apontamento remete-nos para 
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questões da velhice e do envelhecimento, os modelos ciclo de vida ou fase de vida 
remetem-nos frequentemente para um pensamento e uma localização hétero- e cis-
normativa; daí que seja importante desconstrui-los e adotar abordagens de curso de 
vida aberto (open-ended life courses) que dependem menos de cenários ou percur-
sos comuns e antecipados, permitindo assim a integração abrangente de possíveis 
influências locais, contextuais, situacionais (Simpson, 2015). 

No cruzamento do envelhecimento com as sexualidades, urge conceptualizar 
as desigualdades sociais como sendo múltiplas, o que significa que devem ser abor-
dadas e compreendidas olhando-se para seus cruzamentos e não de um modo inde-
pendente, de eixo único. Paul Simpson (2015) relembra ainda que

“é importante que os profissionais e a sociedade geralmente pensem criativamente 
sobre como manter e desenvolver serviços para pessoas idosas, e particularmente indi-
víduos LGBTQI, em tempos de austeridade (King, 2014), quando seus direitos e neces-
sidades podem ser vistos como dispensáveis” (p. 385).

Apenas uma visão interseccional permitirá trazer luz aos contornos específicos 
de cada cruzamento, a cada entrelaçar de opressão e privilégio, e assim integrar a 
heterogeneidade de uma representação diversa e integradora (Geopaldas & DeRoy, 
2015). Concordamos com Pocahy e Dornelles (2017, p. 127), as

“idades da vida não podem ser compreendidas-analisadas sem articulação com outros 
marcadores sociais, tampouco serem compreendidas em suas formas vividas-senti-
das-percebidas, sem que haja uma chave analítica [(pós)crítica], contexto-dependente 
(Meyer 2014) e interseccional (Bilge 2009; Vigoya 2011)”.

De forma global, esta nossa posição crítica de promoção da diversidade tem 
como meta trazer luz sobre as dinâmicas que mantêm as desigualdades de forma 
estrutural identificando, em sequência, propostas de ação pelo empoderamento e 
equidade de todas as vivências e representações; reconhecendo ao mesmo tempo 
que as pessoas não são apenas vítimas de opressão, mas possuem, até certo ponto, a 
capacidade de se reinventar, de formular novas identidades e de exercer resistência. 

“Whether we like it or not, our research is political” (Wilson, 2001, p. 477)

a leitura de todas as opressões vividas e que nos limitam e impedem diariamente. 
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Este livro…

É em linha com estas reflexões que sentimos necessidade de reunir reflexões, estudos 
e posicionamentos que reflitam este entrecruzar do envelhecimento com as sempre 
presentes questões do género e das sexualidades. Assim, pretendemos com este livro 
sistematizar e pensar coletivamente sobre discursos e construções sociais que colo-
cam em questão a visão homogénea e monolítica da pessoa idosa e que tornam visí-
veis a multiplicidade de vivências das sexualidades – possíveis e existentes – nesta 
etapa de vida. 

Iniciamos este livro com uma reflexão muito pessoal – Corpo, gênero e enve-
lhecimento na perspetiva de uma jovem feminista – de Diana Montenegro Ribeiro. 
O corpo surge nesta reflexão como principal articulador entre o envelhecimento e 
a dimensão de género partindo de uma sociedade “anti-idade” que recusa visivel-
mente marcas, corpos e “velhices”. Questiona-se sobretudo que lugares podem estes 
corpos envelhecidos (e genderizados) ocupar, mas também como têm sido estes 
corpos legitimizados socialmente. Partindo de reflexões teoricamente enraizadas, 
a autora dialoga connosco sobre modos de expandir os nossos olhares e debates 
para possibilitarmos, assim, o questionar e o ir além dos lugares que tem lhes sido 
convencionados. 

Em De Novo o Sexo: Sexualidade, Género e Corporalidade na Idade Avançada, 
Isabel Dias e Alexandra Lopes retomam a dimensão do corpo e sua centralidade 
quando falamos de sexualidades na idade avançada. As autoras partem da descons-
trução da dicotomia entre envelhecimento saudável e a narrativa do declínio para 
através do olhar da sociologia refletir sobre a sexualidade e o acesso ao sexo na idade 
avançada. No seu texto não deixam de localizar assimetrias de género que permeiam 
os discursos – masculinistas e heterossexuais – sobre estas temáticas. Como men-
cionam as autoras, “as vivências da sexualidade na velhice é um campo que continua 
marcado pelas diferenças de género e pela ideologia idadista”. 

Partindo deste enraizamento social de uma visão dicotómica de género, apa-
rentemente inquestionável, Juan Rodríguez-del-Pino e Susana Traura trazem-nos 
Cuidar (también) Es Cosa de Hombres. Análisis de un Caso en España. Assente na 
assunção de que a conceção familiar em Espanha é familista e que, portanto, atri-
bui, tradicionalmente, às mulheres as tarefas de cuidar, Rodríguez-del-Pino e Traura 
olham propositadamente a minoria de homens cuidadores refletindo sobre a “eco-
nomia del afecto”. Questionam assim no seu texto a feminização do cuidado – que 
persiste no perpetuar de discursos estereotipados e de papéis de género tradicionais 
– e o quanto estarão desfasados os discursos do ‘socialmente estabelecido’ e o efetivo 
exercício do cuidar. 
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Neste mesmo registo de questionamento refletimos com Sara Queiroga sobre 
esta vivência genderizada do que é ser-se mulher, como é viver este (restrito e restri-
tivo) papel social feminino nas relações heterossexuais de intimidade. Em “tive que 
aguentar” – Sexualidade e Envelhecimento no Feminino, procura-se dar voz a estas 
mulheres e à sua construção pessoal marcada não apenas pelo envelhecer ou pelo 
género (no experienciar da sua sexualidade) mas de um contexto profundamente 
patriarcal e familista como o período ditatorial do Estado Novo. 

Avançando na reflexão sobre as questões da idade, Priscila Vasconcelos e Pedro 
Nobre em A Idade como Eixo de Opressão e a Biomedicalização da Sexualidade no 
Envelhecimento vêm questionar a subvalorização e subrepresentação da sexuali-
dade no envelhecimento, sustentadas quer por um modelo cultural orientado para a 
reprodução e para uma sexualidade jovem quer por uma conceptualização estereo-
tipada e representação anedótica da sexualidade. Neste sentido, partem das noções 
de idadismo e idade para reflexivamente colocar em evidência as limitações que esta 
representação parcial, potenciada pela biomedicalização do envelhecimento, têm 
aportado à sexualidade no envelhecimento. 

(Des)caminhos do envelhecimento: gênero e sexualidade nas pesquisas e inter-
venções na educação e/em saúde no Brasil é o texto proposto por Fernando Pocahy. 
O autor leva-nos numa viagem pelos contextos brasileiros de educação e saúde 
onde procura mapear – ou mesmo cartografar – as redes e fluxos sociais que ao se 
intersectarem produzem a possibilidade de reflexivamente se olhar as questões do 
envelhecimento perpassado pelo género e pelas sexualidades. Refletindo sobre esta 
performatividade diária de ‘fazer velhice’ é nos proposto localizar o modo como nós 
o fazemos e o que temos intenção de fazer com e dos/das outros/as. 

Outro elemento fundamental para a vivência das sexualidades na idade avançada 
são os contextos que habitamos. Com Sexualidade de Idosos/as Institucionalizados/
as: Discursos de Enfermeiros/as procurámos, com a Beatriz Carmo Pires focalizar as 
vivências de sexualidade de idosos/as institucionalizados/as através do olhar das/os 
suas/seus cuidadoras/es. Pretende-se refletir sobre o lugar destas vivências, marca-
damente cis- e heteronormativas, no sistema residencial e no enquadramento assis-
tencial e restritivo que marcadamente assumem. 

Na mesma linha de reflexão temos o trabalho de Feliciano Villar, Montserrat 
Celdrán, Rodrigo Serrat e Josep Fabà. Refletindo concretamente sobre o contexto 
espanhol, em Relaciones Hetero y Homosexuales de Personas Mayores que Viven en 
Residencias: Barreras y Actitud de los Profesionales trazem-nos as limitações que 
podem acrescer quando olhámos às atitudes deste profissionais face às vivências de 
idosos/as LGBT institucionalizados/as. Reflete-se sobre a importância destes profis-
sionais enquanto principais responsáveis por garantir (ou não) os direitos sexuais 
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dos/as idosos/as residentes. Analisando dados empíricos somos levados a sinalizar 
potenciais implicações e estratégias que visem uma resposta mais integradora. 

É também com perspetiva de uma resposta mais integradora das idiossincrasias 
de cada um que Nuno Santos Carneiro, Teresa Teixeira e Conceição Nogueira nos tra-
zem Vidas Insustentáveis sob a Ficção das Categorias: Para uma Psicoterapia Crítica e 
Interseccional a respeito do Não-Binarismo de Género, da “Idade” e das Sexualidades. 
Partindo de vivências e experiências concretas problematizam o acompanhamento 
psicoterapêutico com perspetiva crítica e interseccional refletindo sobre a descons-
trução de conceitos como binarismos de género, idade e sexualidades normativas. 
Como antecipam pretendem com este texto “re/pensar a prática psicológica e, mais 
particularmente, a psicoterapia, numa abordagem transversal e crítico-reflexiva 
sobre vivências, necessidades específicas e modos de subjetivação por parte de pes-
soas auto-identificadas como não-binárias de género.”

Carlos Eduardo Henning traz-nos Gerontología LGBT en una perspectiva trans-
nacional: consideraciones sobre la reciente expansión de organizaciones dirigidas a 
personas mayores LGBTIQ. Se podemos dizer que passamos, atualmente, do mito 
da “velhice assexual” para o “processo de erotização da velhice” não podemos dei-
xar de notar que esta conceptualização continua limitada por uma velhice/envelhe-
cimento entendido como heterossexual, cisgénero e monogâmico, sendo mesmo 
estes critérios os que figuram como elementos para uma “boa velhice” ou um “enve-
lhecimento de sucesso”. Assim, torna-se importante dar visibilidade a conceptua-
lizações mais diversas como a Gerontologia LGBT, campo complexo, heterogéneo 
e multidisciplinar que se dedica à investigação do envelhecimento de pessoas que 
se auto-identificam LGBTIQ. Neste texto, o autor apresenta-nos ainda um mapea-
mento de organizações que se preocupam especificamente com o envelhecimento 
de pessoas LGBTIQ, não deixando de refletir criticamente sobre como identidades 
como “velho”, “idoso” e “LGBTIQ” (re)produzem sistemas de homogeneização de 
subjetividades. 

É precisamente as experiências e narrativas de idosas lésbicas que nos trazem 
Anne Joyce Lima Dantas e Aluísio Ferreira de Lima em Envelhecimento de Mulheres 
Lésbicas e a Experiência da Sexualidade. Trazem-nos uma discussão sobre o processo 
do envelhecimento feminino conjugando-o com a partilha da sua observação, o que 
lhes permite discutir experiências concretas de sexualidade no envelhecimento lés-
bico radicado nas narrativas destas mulheres sobre as suas vidas. Mais uma vez se faz 
nota da importância de nos distanciarmos de discursos, práticas e políticas públi-
cas universalistas, homogeneizadores, e geralmente hétero- e cisnormativos que não 
representam a diversidade existente de subjetividades e experiências de sexualidade. 
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Outra vivência comumente invisibilizada é a das pessoas trans. Liliana 
Rodrigues, Nuno Santos Carneiro e Conceição Nogueira apresentam o texto Corpos 
das/nas Margens e Vidas Vulnerabilizadas: Envelhecimento de Pessoas Trans. Partindo 
de vivências concretas e experiências de transfobia, este texto levamos a refletir 
sobre os múltiplos processos de exclusão que a população trans está sujeita. Nesse 
sentido, apresenta-se a teoria da interseccionalidade como matriz de leitura para 
pensar como os diversos -ismos da nossa sociedade nos oprimem, e a umas pessoas 
mais que outras. Assim advogam a urgência de se promover ativamente políticas de 
despatologização de corpos e identidades trans. 

Por fim, contamos com o Projeto Best4OlderLGBTI: a quebrar estereótipos sobre 
as pessoas mais velhas desenvolvido por Rita Tavares de Sousa, Maria João Azevedo, 
Constança Paúl, Cátia Pires e Mafalda Duarte. As autoras refletem sobre os desa-
fios que se apresentam às pessoas mais velhas LGBTI enquanto grupo “ainda mais 
vulnerável, dado que acumulam ainda todo o estigma relacionado com as questões 
LGBTI, que se torna ainda mais impactante quando analisado à luz da faixa etária”. 
O projeto Best4OlderLGBTI apresenta-se assim como uma tomada de ação necessá-
ria para a sensibilização e luta contra a discriminação entre múltiplos eixos de opres-
são. Neste sentido, são-nos apresentadas as atividades desenvolvidas num desafio 
direto a nos associarmos a estas iniciativas e criar assim condições para vivências 
mais igualitárias. 

Em suma, parece-nos poder dizer que está lançado um debate abrangente, 
inclusivo, que se propõe a desinstalar quem nos lê e a promover ações concretas de 
transformação social. Esperamos que se juntem a nós nesta demanda. 

Referências Bibliográficas

Appleby, Jo. (2010). Why we need an archaeology of old age, and a suggested approach. Norwegian 
Archaeological Review, 43, 145-168. 

Applewhite, Ashton. (2016). This Chair Rocks: A Manifesto against Ageism. Milton Keynes: 
Networked books. 

Beauvoir, Simone. (1972). The Coming of Age. New York: W.W. Norton & Company.
Bowleg, Lisa. (2008). «When Black + Lesbian +Woman Black Lesbian Woman: The methodological 

challenges of qualitative and quantitative intersectionality research». Sex Roles 59(5-6), 312-
325.

Braithwaite, Valeire. (2004). Reducing Ageism. In Todd D. Nelson (ed). Ageism. Stereotyping and 
prejudice against older persons (pp. 311-337). Massachusetts: The MIT Press.

Butler, Robert. (1969). Age-ism: Another form of bigotry. The Gerontologist, 9, 243-46.
Calasanti, Toni & Slevin, Kathleen (eds). (2006). Age Matters. Realigning Feminist Thinking. New 

York: London. 



e n v e l h ec i m e n to,  g é n e ro  e  s e xua l i da d e s26

Casaca, Sara Falcão & Bould, Sally. (2012). Género, idade e mercado de trabalho. In Sara Falcão 
Casaca (ed.), Mudanças laborais e Relações de Género - Novos Vetores de Desigualdade (pp. 
87-132). Coimbra: Fundação Económicas/Almedina. 

Cerqueira, Carla & Magalhães, Sara I.. (2019). An Intersectional Feminist Perspective on Research: 
What Changes and How We Do it. In Marian Blanco-Ruiz & Clara Sainz de Baranda 
Andújar. Investigación joven con perspectiva de género IV (pp. 10-20). Instituto de Estudios 
de Género, Universidad Carlos III de Madrid. ISBN: 978-84-16829-45-3 URL: http://hdl.
handle.net/10016/29382 

Cerqueira, Carla & Magalhães, Sara I.. (2018). (Des)Fazer género, (des)construir futuros. Diálogos 
sobre linguagem inclusiva e literacia crítica mediática. Faces de Eva 39, 121-128.

Clarke, Laura. H., Bennett, Erica. V., & Liu, Chris. (2014). Aging and masculinity: Portrayals in 
men’s magazines. Journal of Aging Studies, 31, 26–33. 

Costa, Rui Manuel. (2012). O outono de Eros: Sexualidade e Envelhecimento. In Fernando Pereira 
(coord.). Teoria e Prática da Gerontologia. Um guia para cuidadores de idosos. (pp. 99- 113). 
Viseu: PsicoSoma. 

Davis, Angela. (1981). Women, Race and Class. New York: Vintage Books.
Davis, Kathy. (2008). Intersectionality as buzzword: A sociology of science perspective on what makes 

a feminist theory successful. Feminist Theory 9(1), 67-85. doi:10.1177/1464700108086364
DeFrancisco, Victoria P., Palczeski, Catherine H. (2007). Communicating Gender Diversity. A 

critical approach. London. Sage Publications.
Dhamoon, Rita. K. (2011). Considerations on Mainstreaming Intersectionality. Political Research 

Quarterly, 64(1), 230–243. https://doi.org/10.1177/1065912910379227
Erel, Umut., Haritaworn, Jin., Gutierrez Rodriguez, Encarnación, & Klesse, Christian. (2011). 

On the depoliticization of intersectionality talk: Conceptualizing Multiple Oppressions 
in Critical Sexuality Studies. In, Yvette Taylor, Sally Hines, & Mark E. Casey. Theorizing 
intersectionality and sexuality (pp. 56-77). New York: Palgrave Macmillan.

Gopaldas, Ahir & DeRoy, Glenna. 2015. An intersectional approach to diversity research. 
Consumption Markets & Culture 18(4), 333-364. doi: 10.1080/10253866.2 015.1019872

Hinrichsen, G. A. (2015). Attitudes about Aging. In Lichtenberg, P. A. & Mast, B. T. (eds). Handbook 
of Clinical Geropsychology: Vol. 1. History and Status of the Field and Perspectives on Aging 
(pp. 363-77). Washington: American Psychological Association.

Hodson, Diane S. & Skeen, Patsy. (1994). Sexuality and Aging. The Hammerlock of Myths. The 
journal of Applied Gerontology, 13(3): 219-235. 

hooks, bell. (1984). Feminist Theory: From Margin to Center. Cambridge, MA: South End Press.
INE (2018). Anuário Estatístico de Portugal – 2018. 
Katz, Stephen & Marshall, Barabara. (2003), New sex for old: lifestyle, consumerism, and the ethics 

of aging well. Journal of Aging Studies, 17(1): 3-16. 



e n t r ec ruz a r  d o  e n v e l h ec i m e n to,  d o  g é n e ro  e  da s  s e xua l i da d e s :  u m a  i n t ro d u ç ão  c r í t i c a 27

King, Deborah. K. (1988). Multiple Jeopardy, Multiple Consciousness: The Context of a Black 
Feminist Ideology. Signs 14(1), 42–72, doi:10.1086/494491

Magalhães, Sara I. (2016). Interseccionalidade. In R. Maia, L. Nunes, S. Caridade, A. Sani, L. 
Afonso, R Estrada, C. Nogueira, & H. Fernandes. Dicionário Crime, Justiça e Sociedade (pp. 
276-277). Lisboa: Edições Sílabo.

Miller, Lisa R. (2019). The Perils and Pleasures of Aging: How Women’s Sexualities Change across the 
Life Course. The Sociological Quarterly: 60(3): 371-396. Doi: 10.1080/00380253.2018.1526052 

Nelson, Todd. D. (2005). Ageism. Prejudice against our feared future self. Journal of Social Issues, 
61, 2, 207-21.

Nelson, Todd. D. (2011). Ageism. The strange case of prejudice against the older you. In Weiner, 
R. L. & Willborn, S. L. (eds). Disability and Aging Discriminations. Perspectives in Law and 
Psychology (pp. 37-47). New York: Springer. 

Nogueira, Conceição. (2013). “A teoria da Interseccionalidade nos estudos de género e sexualidades: 
condições de produção de ‘novas possibilidades’ no projeto de uma psicologia feminista 
crítica”. In Ana Lídia Brizola et al. (Ed). Práticas Sociais, políticas públicas e direitos humanos 
(pp 227-248). Florianópolis: Abrapso/Nuppe/CFH/UFSC.

Pocahy, Fernando. A. & Dornelles, Priscila. G. (2017). Gênero, sexualidade e envelhecimento: 
mapeando a pesquisa e a intervenção social LGBT no Brasil. Journal of Studies on Citizenship 
and Sustainability, 1: 124-138.

Purdie-Vaughns, Valerie & Einbach, Richard. (2008). Intersectional Invisibility: The Distinctive 
Advantages and Disadvantages of Multiple Subordinate-Group Identities. Sex Roles 59(5), 
377–391. doi:10.1007/s11199-008-9424-4

Quadagno, Jill. (1999). Intimacy and sexuality in later life. In, Jill Quadagno. Aging and the Life 
Course. An introduction to social gerontology (pp. 215- 233). New York: McGraw Hill. 

Rich, Adrienne. (1985). Notes toward a Politics of Location. In, Adrienne Rich. Blood, bread and 
poetry. Selected prose 1979-1985 (pp. 210-231). New York: W.W. Norton & Company. 

Ribeiro, Djamila (2017). O que é lugar de fala? Belo Horizonte: Letramento.
Ribeiro, Óscar. (2012). Género e Envelhecimento. In, Constança Paúl & Óscar Ribeiro (coord). 

Manual de Gerontologia. Aspetos biocomportamentais, psicológicas e sociais do envelhecimento 
(pp. 231-253). Lisboa: Lidel – edições técnicas lda.  

Sandberg, Linn. (2013). Affirmative old age – the ageing body and feminist theories on difference. 
International Journal of Ageing and Later Life, 8(1): 11-40. doi:10.3384/ijal.1652-8670.12197

Scott, Joan W. (1995). Gênero: uma categoria útil de análise histórica. Educação & Realidade, 
20(2): 71-99.

Schlesinger, B. (1996). The Sexless Years or Sex Rediscovered. Journal of Gerontological Social 
Work, 26(1-2), 117–131. doi:10.1300/j083v26n01_08 

Silver, Catherine B. (2003). Gendered identities in old age: Toward (de)gendering?. Journal of 
Aging Studies, 17: 379–397. 



e n v e l h ec i m e n to,  g é n e ro  e  s e xua l i da d e s28

Simpson, Paul. (2015). Ageing. In, Christina Richards & Meg John Barker (ed). The Palgrave 
Handbook of the Psychology of Sexuality and Gender (pp. 375- 390). New York: Palgrave 
Macmillan. 

Sontag, Susan (1972). The Double Standard of Aging. The Saturday Review, 23: 29-38.
Spivak, Gayatri C. (1988). In other words. Essays in Cultural Politics. London: Routlege.
Weston, Kath. (2011). Me, myself, and I. In, Yvette Taylor, Sally Hines, & Mark E. Casey. Theorizing 

intersectionality and sexuality (pp. 15-36). New York: Palgrave Macmillan.
Willig, Carla. (2003). Discourse Analysis. In Jonathan. A. Smith (Org.), Qualitative Psychology: A 

Practical Guide to Research Methods (p. 159-183). London: Sage Publications.
Wilson, Gail. (2001). Conceptual frameworks and emancipatory research in social gerontology. 

Ageing and Society, 21: 471-487. doi:10.1017/S0144686X01008315
Wilson, Gail. (2000). Understanding old age. Critical and global perspectives. London: SAGE 

Publications. 


