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“Assim eu vejo a vida 

A vida tem duas faces: 

Positiva e negativa. 

O passado foi duro 

Mas deixou seu legado 

Saber viver é a grande 

sabedoria” 

Cora Coralina 
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Metodologia 

 O tipo de pesquisa é exploratória 

fenomenológica de avaliação de resultados, 

com procedimento técnico de pesquisação. 

    Abordagem qualitativa e questionário 

estruturado, utilizando perguntas fechadas de 

múltipla escolha, seguido de análise das falas 

com base na história oral de vida dos 

sujeitos. (DIEHL, 2004). 
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Delineamentos do estudo 

            Homossexuais masculinos de 40 a 50 anos 

        3 entrevistados de Caxias do Sul 

        3 entrevistados de Porto Alegre 

        3 pilares de perguntas:  

                    # Estrutura social e familiar; 

                    # Saúde e estética; 

                    # Contexto psicológico e cultural 
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Envelhecimento 

 “São considerados como idosos todos os que 

compõem a população de 60 anos ou mais, 

tal como definido pelo marco legal da Política 

Nacional do Idoso e pelo Estatuto do idoso” 

(CAMARANO 2002, p. 36). 

 

 Desvalorização X Valorização 
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Envelhecimento 
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 Quando via alguém mais velho eu sentia uma 

certa repulsa da coisa. Até porque muita gente 

morria de AIDS, não se usava preservativo, os 

mais bonitos levavam, por que eram os mais 

procurados. Ou tão tomando coquetel até hoje, 

muitas pessoas que eu conheço. Então, eu sou 

desse meio. Um gay que tenha hoje 20 anos 

não tem  percepção nenhuma do que é 

envelhecer.(4 Poa) 
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 Tenho a minha neta, meus sete irmãos dos 

quais eu me relaciono muito bem, 

sobrinhos..e eu até costumo dizer, vamos 

nos aproximar mais...para constituir mais 

essa questão familiar. Porque a gente é obvio 

que vai envelhecer, e junto com a velhice 

vem uma série de coisas que tu não vai mais 

poder fazer, então me parece estar no curso 

normal.(1 CX) 

 



 Eu tenho medo de sofrer, de alguma doença 

alguma coisa, por que a morte é a única coisa certa 

na vida. E quando eu ficar velho é aquela coisa, vou 

ter só os parentes (3 CX). 

 Eu não tenho mais tempo tanto pra esperar, e isso 

é sério. Eu tô mais velho, e eu sempre fui pra 

ontem. Minha mãe dizia, quando acha que vai fazer 

já fez (risos). Mas hoje em dia em algumas 

ocasiões, tipo relacionamento, tipo amizade, eu não 

tenho mais tempo pra estar esperando protelando 
(4 POA) 
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Aposentadoria 

 2 entrevistados são aposentados (doença) 

                      1 paga seguro de vida 
 

 2 entrevistados pagam INSS 

                       1 paga previdência privada 
 

 2 entrevistado não possuem plano de 

aposentadoria. 
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Família 
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Família 

Velhice 

Segurança 

Proteção  

Apoio 



 [...] no dia em que a minha mãe faleceu eu 

falei pra minha irmã e pro meu irmão que eu 

perdi a minha família.  Não que eu não tenha 

irmã e irmão, mas eles são casados, tem a 

sua família, tem filhos, são avós agora, 

entendeu. Então o núcleo deles agora não é 

mais eu, aliás nunca foi. O núcleo deles é 

eles com a família deles.(4 POA) 
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 “Se tem dinheiro paga a melhor casa de 

repouso e te botam que nem na casa 

Tramontina que é uma das melhores, ou 

das laranjeiras que é 5 mil por mês, daí 

ele vai ter enfermeiro 24 horas, o 

quartinho pra ele blábláblá, isso se 

aceitarem homossexuais” (2 CX). 
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Particularidades 

 Preconceito 
 

 Discriminação  
 

 Aceitação (família, sociedade e pessoal) 
         ( Falas pg 53, 54, 55 e 56) 

 Políticas públicas: União homoafetiva 

                                  Casamento 

                                   PLC 122 

 Constituição familiar 
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           Acredito no ter alguém, dividir algo... e é o que vai 

acontecer no futuro dos homossexuais, só que eles vão estar 

enlouquecidos atrás de alguém, mas talvez não tenham apoio, pq 

se desgastaram muito. Até mesmo da família. Eu vejo por mim. 

Irmão...tu acha que meu irmão vai me botar na casa dele? Meu 

sobrinho coisa e tal? Não...e mais a gente não tem filho né, o J. 

(companheiro dele) até tem o dele. Mas tu acha que o filho dele 

vai cuidar dele? Se ele tiver dinheiro vai ser ótimo, se não tiver 

dinheiro ele tá ferrado. Vai ter que ter asilo pra gays assim 

olha...que nem o lar São Francisco, vai ser o lar das Bibas loucas 

da 3ª idade, ou da quarta sei lá eu, porque diz que a gente vai 

passar dos 100 né... Tomara (risos) e com saúde se Deus quiser. 

Acho que é por ai (1CX) 
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Envelhecimento Homossexual 
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Envelhe- 

cimento 

Valores 

(corpo, 
sexo) 

Família 

Aceitação 

(Eu e o 
social) 
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 Olha, eu to assim, vivendo o meu presente, 

mas sei que daí pra frente a jaca começa a 

descer a lomba (risos) e daí não tem como 

não pensar no futuro. E o futuro que é 

absolutamente incerto me parece estar com 

um complemento bem legal quando eu tenho 

o meu filho, que tem uma convivência 

comigo, eu tenho a minha nora, o meu 

companheiro. 
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 vivo muito o presente tá tudo legal assim. 

Não tenho essa questão assim o lá na frente, 

o que me importa é o  hoje (1CX). 

 

 O pensamento é reafirmado na fala de 2 CX: 

Então vamos aproveitar o hoje, e claro deixar 

um resguardo pro amanhã pra viver bem o 

amanhã, mas pensando no hoje. 
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Envelhecimento 
Saudável 

Família / Companheiro 

Atividade 
física 

Curtir a vida 

Estabilidade 
financeira 

Amizades/ 
Convívio 

social 



 Sabe assim, envelhecer não é ruim, mas pode se tornar 

complicado. Se torna complicado porque tu não tem 

mais o visso da tua juventude e isso é...pra um gay, 

isso é muito ruim. Porque assim, por mais que tu te veja 

melhor em umas fotos, tu se vê mais velho né. E pra 

um gay ser velho, é como a Vera Ficher ta destruída 

entendeu. Porque assim, é muito encima da beleza 

sabe...é muito complicado. Tu é muito tachado. Dentro 

do meio existe muito preconceito, muito preconceito. 

Alguns podem dizer não, não sei o que....a Kona... o 

que aquela Kona ta fazendo aqui? Kona é uma bixa 

velha. É uma gíria antiga. 
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O que mais valoriza no 

relacionamento? 
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 66,66% entrevistados prefere vida conjugal 

 

Amizade 
34% 

Sexo 
22% 

Cumplicidade 
11% 

amor 
11% 

Dinheiro 
11% 

Respeito 
11% 
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Novas configurações 

Familiares 
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Filhos 
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 50% entrevistados tem ou teria filhos 

 50% não teria ou não pensou sobre assunto 

 

 Fator financeiro; 

 Dar conta da responsabilidade; 

 Adoção 
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Rompimento 
familiar 

Aceitação  

Políticas 
Públicas 

Novos laços 
familiares 



 

Hipóteses  
 

1. O nível sócio-econômico-cultural, questões étnicas, 

e as amizades geram influencia no envelhecimento 

homossexual? 

 

2. O fato de ter um relacionamento estável e gerar 

família gera influencia no processo de 

envelhecimento homossexual? 

 

3. O envelhecimento humano é alvo de negação entre 

os homossexuais? 
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 “Quando eu vir o arco 

nas nuvens, eu me 

lembrarei da aliança 

eterna estabelecida 

entre Deus e todos os 

seres vivos de toda 

espécie que estão 

sobre a terra” Genesis 9,16 

 

 

Autopercepção Homossexual e 

Envelhecimento Humano 
28/19 



 DIEHL, Astor Antônio; TATIM, Denise Carvalho. Pesquisa 

em Ciências Sociais Aplicadas. Passo Fundo: Pearson, 

2004. 

 FRANKLIN, Benjamin. In: MARX, Arthur. Como Continuar a 

Ser o Melhor Jogador do Clube. In: BERMAN, Phillip L. 

(Org.). A Coragem de Envelhecer. São Paulo: Gente, 1989 

 CAMARANO, A. A. Envelhecimento da população brasileira: 

uma contribuição demográfica. Rio de Janeiro: IPEA, 2002. 

 PINTOS, Claudio C. García. A Família e a Terceira Idade: 

Orientações Psicogerontológicas. São Paulo: Paulinas, 

1997. 

 

 Autopercepção Homossexual e 

Envelhecimento Humano 
29/19 


