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Introdução

Tem sido lugar-comum afirmar que o Brasil antes de enriquecer, enve-
lhece. Entretanto, como devemos ponderar que todo clichê merece ser relativiza-
do, é preciso pensar nos contextos simbólicos de seus significados. Levando-se em 
conta a amplitude conceitual de riqueza como um valor e a velhice como sentido 
simbólico, constata-se que a população brasileira ainda não envelheceu. Envelhecer 
é um processo da vida e tem representações complexas na sociedade contemporâ-
nea. Do ponto de vista do conceito demográfico, significa aumentar o número de 
anos vividos. Para as ciências sociais, a cronologia da vida é um dos aspectos da di-
mensão humana que envolve questões culturais, econômicas e sociais. Como lem-
bra Pierre Bourdieu (1983, p.112), “somos sempre o jovem ou o velho de alguém”.

A projeção de que em 2020 (IBGE. 2002) a sociedade brasileira possa con-
viver com 13% da população com idade superior a 60 anos coloca amplas ques-
tões na pauta do debate das políticas públicas e da luta por cidadania. Quem 
são esses sujeitos? Como vivem, relacionam-se e o que pensam sobre seus pro-
jetos de vida? Quais são as suas particularidades sociossexuais?

Sessenta anos é uma idade considerada um marco importante que explicita 
a urgência da implementação de uma série de políticas públicas e direitos sociais 
para os idosos, definidos como obrigação do Estado. O Estatuto do Idoso (Lei n. 
10.741, de 1º de outubro de 2003) é um exemplo. Nem por isso, todavia, é ade-
quado homogeneizar essa fase da vida de modo a unificar condutas que caracte-
rizem o indivíduo como velho. A idade expressa uma representação social e deve 
ser contextualizada para a análise do processo de envelhecimento como um todo.

Nesta reflexão sobre idade, há a perspectiva de análise que é apenas um 
critério que circunscreve o recorte social e espacial dos indivíduos. Assim, a 
idade fundamenta ordenamentos e costumes a partir de uma necessidade lógica 
de classificação. Pode-se acrescentar, ainda, que os homens não se distinguem 
“visando encobrir ou justificar as relações que mantêm entre si, mas por uma 
necessidade lógica que também os leva a pensar em sua existência em termos 
de grupamentos e divisões” (BOURDIEU, 1987, p.19).

Neste sentido, a delimitação etária dos homens envolvidos nesta discussão, 
homossexuais com mais de 60 anos, merece algumas reflexões críticas e aponta 

enfrentados para manter em segredo suas experiências homoeróticas em meio 
à heteronormatividade.

Neste sentido, as posições do pesquisador mantêm certa contiguidade com 
o processo de construção dessa experiência e a trajetória teórica do objeto que é 
político. Entretanto, se essa discussão fosse direcionada para o método, no bojo 
dos vários sentidos simbólicos da relação de poder que a reflexão sobre sexua-
lidade e envelhecimento envolve, tal percurso poderia ser denominado de “teoria 
da prática”. Trata-se, de modo geral, de uma perspectiva teórica que busca ar-
ticular as práticas dos atores sociais na vida concreta analisando as estruturas e 
sistemas que exercem coerção sobre essas práticas em constante transformação.

Essa perspectiva pressupõe que a história faz as pessoas, mas antes as 
pessoas fazem a história. O que se evidencia sobre a teoria da prática na análise 
de Pierre Bourdieu (2009) é a perspectiva relacional, que se contrapõe ao ma-
terialismo positivista orientado para a análise funcional sobre esquemas sociais. 
Portanto, são considerados os condicionamentos que produzem o habitus, “sis-
temas de disposições duráveis e transponíveis como princípios geradores e 
organizadores de práticas e de representações que podem ser objetivamente 
adaptadas sem supor a intenção consciente” (BOURDIEU, 2009, p. 87). Entra 
em questão a análise dos habitus individuais inerentes às trajetórias sociais aqui 
expostas, cujas experiências anteriores e novas realizam integração comum aos 
membros de um mesmo extrato social, definidos pelas dimensões de classe, 
geração, gênero, etnicidade. Neste contexto, é possível analisar o estilo de vida 
individual, a marca particular que todos os produtores de um mesmo habitus 
carregam para a compreensão da experiência de ser gay no curso da vida.

Por fim, dedico este livro a todas as pessoas envolvidas na luta política pe-
los direitos humanos, em todas as suas dimensões e, em particular, aos homens 
que disponibilizaram suas histórias, narraram suas emoções e confiaram a mim 
suas verdades.

Murilo Peixoto da Mota
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1. 
A velhice e a homossexualidade como questão: 
noções para análise

A velhice representa um contexto social cruel para quem envelhece. 
O envelhecimento das populações tem assolado economicamente os países em 
desenvolvimento exigindo políticas públicas e enfrentamento das questões so-
ciais que envolvem os indivíduos com mais de 60 anos. É unânime o pensa-
mento sobre a urgência de soluções para a carência de sociabilidade, bem-estar 
e assistência adequada para esses sujeitos que demandam novos estilos de vida 
no mundo contemporâneo. Todavia, muitos estudiosos têm salientado quanto o 
custo social da população idosa tem sido repassado para ela mesma. Obviamen-
te, a dimensão do sofrimento costuma ser mais dramática nas parcelas da po-
pulação empobrecida que, por falta de condições de toda ordem para cuidados 
na própria família, lotam com seus velhos os abrigos e asilos, instituições pre-
carizadas pela falta de equipamento e pessoal especializado. Neste contexto de 
mazelas sociais associadas à experiência de envelhecer, o que dizer sobre os ho-
mossexuais com mais de 60 anos? Que relações estabelecem no espaço social?

A complexidade do processo de envelhecer aponta para uma série de ques-
tões imprecisas sobre o termo velhice. Os sinais do corpo são elaborados e 
apropriados simbolicamente de diferentes maneiras de uma cultura para outra, 
de modo que as fronteiras etárias são relativizadas com sentidos distintos em 
cada sociedade. Mas ao longo do século XX, o que se acentua nas sociedades 
ocidentais é o ideal de juventude e seus efeitos simbólicos sobre a utopia de 
eterna vitalidade, beleza e sentido de felicidade.

A representação de eterna juventude e a possibilidade de experimentá-la 
indefinidamente teve seu ápice no século XVI com o que se evidenciou deno-
minar o mito da “Fonte da Juventude”. Conta a lenda que, à época, ocorreram 
expedições em busca desta “piscina” que rejuvenesceria e traria de volta o vigor 
físico, a beleza e a boa memória àqueles que não aceitavam envelhecer. Ainda 
em direção ao que poderia representar este fenômeno, o escritor Oscar Wide 

classes, em seu sentido simbólico, existem em estado virtual, não como um dado, 
mas como algo que se realiza, se opera e se faz (PEIXOTO, 2000). Assim, camadas 
médias possuem sentido de posição relacional para os sujeitos com destaque nas 
construções dos espaços sociais, e pelo volume de capital cultural disposto pelos 
indivíduos em suas trajetórias. Neste sentido, a ideia de “camada” focaliza a aná-
lise de classe e toma como fundamento o sistema simbólico do jogo econômico, 
o modo como são vivenciados os estilos de vida e as possibilidades de analisá-los.

Ressalta-se, ainda, que a partir das entrevistas, as reflexões acerca da expe-
riência de vida, os contextos de relações em meio à sociabilidade e o que carac-
teriza os estilos de vida ganham centralidade nesta discussão. Por essas disposi-
ções, há a possibilidade de elucidar as mudanças históricas e culturais, as quais 
as trajetórias desses indivíduos estão relacionadas. Isso implicou analisar a am-
plitude das experiências, ou seja, aprofundar no saber dos entrevistados aquilo 
que fazem e por que o fazem como agentes sociais, o que permite analisar as 
características do contexto social no qual estão inseridos.

A velhice é um fato na trajetória da vida e é percebida muitas vezes como 
problema em uma sociedade que supervaloriza a juventude, o hedonismo, a pro-
dutividade mecânica. Assim, o retrato da velhice é feio e por isso o velho é sem-
pre o outro a quem não se quer enxergar, pois nesta sociedade é recorrente que 
se busque manter o ideal de aparência e estilo jovem. Desse patamar, surgem 
alguns questionamentos. Até que ponto a geração que hoje envelhece sofre 
com o mito da eterna juventude? Até que ponto a velhice de hoje está sendo 
bombardeada como um problema político, sendo confrontada pelos desafios 
da busca por longevidade e crise de seguridade social, sem uma solução prá-
tica que venha a atender as exigências da alta modernidade.3 Essa geração de 
gays que hoje envelhece está reinventando a velhice colocando em prática a re-
ceita “prazer de viver” como se é, ou está se entregando às mazelas brutais do 
mercado da aparência física, que atribui certo sentido de beleza como padrão 
de estímulos à felicidade? E o que têm a dizer sobre a velhice aqueles que lu-
taram para afirmar e aceitar a própria sexualidade em meio à segregação de ser 
homossexual, e que hoje vive o sentido de ser visto como velho?

3 Alta modernidade é um termo utilizado por Anthony Giddens, por Scott Lash e Ulrich 
Beck com o propósito de ampliar a análise da sociedade pós-moderna ou contemporânea, 
levando em conta suas ambiguidades. Trata-se de caracterizar criticamente esta nova fase 
como reflexiva. Neste sentido, há muitas modernidades possíveis, para além da forma per-
cebida como sociedade industrial.
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que há algo além do cerco heteronormativo da vida em curso. A novidade dessa 
discussão não é a análise da experiência da homossexualidade e da velhice em si, 
mas a percepção da diversidade sociossexual e a complexidade que advém dessas 
duas categorias experimentadas pelos indivíduos na contemporaneidade.

A exposição dessa reflexão exige que se ascenda o pavio para políticas pú-
blicas comprometidas com a diversidade, o que requer, também, parâmetros 
reflexivos para a ação de todos os profissionais envolvidos com o campo da 
intervenção, que corrobora com a qualidade de vida do idoso, levando-se em 
conta suas particularidades sociossexuais. O que se quer é afirmar que as dis-
tinções classificatórias construídas pela sociedade avancem para o respeito a 
diferenças entre os indivíduos, mas sem perder a percepção de que todos nós 
somos iguais perante a lei e diversos diante de nossas subjetividades e desejos. 
Será fundamental estar atento para a discussão sobre a diferença entre os in-
divíduos na sociedade contemporânea, a fim de rever metodologias de inter-
venção para a saúde e qualidade de vida, além de impor posicionamento ético 
e novos aportes teóricos reflexivos para que todo cidadão, em todas as fases da 
vida, seja percebido e respeitado a partir de suas identidades sociais e sexuais.

Nas linhas que seguem, a discussão focaliza os indivíduos homens como ca-
tegoria socialmente construída, o que possibilita pensar o poder que exercem em 
determinado espaço social sobre outro homem e a mulher, e o que representa ser 
feminino no âmbito de uma sociedade heteronormativa. Não é por acaso que este 
livro se direciona para a análise do curso de vida do homossexual masculino. Não 
se trata de uma referência meramente sexista, mas sim buscar contribuir com os 
estudos de gênero e acrescentar novas reflexões que possibilitem caminhar rumo 
à desconstrução da hegemonia simbólica masculina em nossa sociedade.

Ao longo das reflexões apresentadas, será fundamental atentar para o sig-
nificado do uso do termo homossexualidade, que aponta para uma nomencla-
tura classificatória. O sentido dado à homossexualidade merece certos escla-
recimentos, pois, além de se tratar de uma nomeação à prática erótica e sexual 
entre indivíduos do mesmo sexo, tem distinções evidentes pelo o que signifi-
ca ser gay. Assim, sustenta-se que gay e homossexual possuem características 
linguísticas e perspectivas políticas e culturais diferentes. O termo homosse-
xual tem importância como classificação, pois define a quem nos referimos a 
partir da prática sexual. Já a denominação gay realça identidade, sensibilidade, 
gosto e estilo de vida associados às relações sexuais e afetivas entre homens 
(COSTA, 1992; PARKER, 2002).

O que se acentua é que estar velho nesta sociedade é também estar despro-
vido de autonomia, além de incapaz para o trabalho produtivo. Há tentativas 
de positivação dessa faixa etária através de mudanças na linguagem, por exem-
plo, com a adoção de termos como “terceira idade” ou “melhor idade”, ao invés 
de “velho” ou “idoso”. Contudo, a expressão “velho” é reivindicada por especia-
listas por denotar maior precisão e identificação etária, mesmo que seja menos 
respeitosa (BARROS, 2007). Em qualquer das nomeações, entretanto, a velhice 
nos lembra de que o tempo de morrer está mais próximo.

Contudo, a velhice expõe as referências que a experiência de vida produz 
nos sujeitos ao longo da sua trajetória de vida. São as lembranças construídas e 
eleitas como aspectos fundamentais que marcaram uma geração. Neste senti-
do, os homens entrevistados abordaram peculiaridades muito características de 
uma época. Em seus relatos, há muita força nas lembranças dos amores escon-
didos, dos medos que envolvem a descoberta do desejo sexual, das estratégias 
para se encobrir afetos a outros como eles. Diante de muita riqueza no conteú-
do das falas, o foco da análise valorizou certos fatos que puderam descortinar a 
construção da homossexualidade até a chegada da velhice. Assim, o casamento 
com mulheres, o sucesso profissional, as relações afetivas, a perspectiva de assu-
mir-se gay, as relações com o corpo e a sexualidade, com sentido de identidade 
no espaço social, foram priorizadas como questões para debate.

Portanto, os acontecimentos, a incorporação de esquemas de percepção e a 
apreciação do mundo adquiridos como habitus e correlacionados com o futuro 
na forma de escolhas, gostos, projetos, pretensões e sentidos simbólicos atri-
buídos ao envelhecimento, foram, aos poucos, sendo alinhavados neste livro.

1.1. Homossexualidade e velhice no espaço social

O conteúdo apresentado se entrelaça a um corpus teórico no qual a reflexão so-
bre o envelhecimento e o velho assume conotações peculiares nos debates em ci-
ências sociais. Se por um lado teve maiores amplitudes reflexivas como fenômeno 
social, por outro ainda são categorias subalternalizadas na academia, principalmen-
te ao articular o estudo sobre a homossexualidade e seus desdobramentos identi-
tários. Ademais, ao apontar para a análise sobre o curso da vida de homossexuais 
masculinos de camadas médias, este livro amplia as possibilidades para novos olha-
res sobre o envelhecimento dos homens no mundo contemporâneo, acrescentando 
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feminino. Outros, ainda, nada expõem sobre essa dicotomia, seguindo os padrões 
socialmente esperados para o comportamento dos homens. Tal polarização tem 
suas repercussões simbólicas bem demarcadas entre os próprios homossexu-
ais masculinos. Assim, os estereótipos de gênero aparecem mais uma vez como 
questão central nas experiências sexuais e influenciam os sujeitos a manifestarem 
determinados posicionamentos diante das imagens que fazem de si mesmos.

A mídia possibilitou a visibilidade dos homossexuais no Brasil em razão 
de amplas mudanças sociais ocorridas na música, na literatura, nos novos es-
tilos e entretenimento. Nas décadas de 1960 e 1970, expressões como “bone-
cas”, “enxutos” e “almofadinhas” eram usadas para designar, no Brasil, homens 
que mantinham relações sexuais com outros homens (GONTIJO, 2009, p. 27). 
A partir daí, novos modelos de homossexualidade foram construídos com uma 
concepção mais machista e superviril do “macho man”, afastando a imagem de 
feminilidade. Com isso, percebe-se a diversidade de tipos que encontram um 
espaço social para expressarem seu estilo de vida: há desde o homem mais más-
culo, com aparência de machão, ao mais feminino e delicado; o muito jovem, 
o menos jovem, e o mais adulto, maduro, “coroa” ou velho. Todos constroem 
espaços e territórios, principalmente nos grandes centros urbanos, para o “ho-
moerotismo” e para a definição ou não de identidades no âmbito dos termos 
heterossexual, homossexual ou bissexual. Dessa forma, a sexualidade adquire 
significados e valores distintos, tanto para os indivíduos quanto para os seg-
mentos sociais que a compõem. Essas categorias não são referência para a de-
finição identitária, nem constituem suas significações isoladamente.

Nesta conjuntura, os estudos queer enfatizam o debate sobre a perspectiva 
na qual a sexualidade não reprodutiva se afirma como questão central, mas sem 
interesses identitários. Queer significa estranho, raro, esquisito, é uma referên-
cia ao sujeito percebido como desviante, mas sem nomeações adequadas pelo 
o que se convencionou classificar as identidades sexuais (LOURO, 2004). Entra 
em pauta a ação política por integração e reconhecimento do direito à “dife-
rença” sexual no âmbito da luta pelo reconhecimento à multiplicidade cultural.

Dessa forma, a partir dos estudos de gênero, o debate em torno da sexua li dade 
tirou das sombras as questões sobre as relações de poder e se associou à inti-
midade do indivíduo moderno. Com base no debate que assume a sexualidade 
como categoria central e a homossexualidade como enfoque reflexivo sobre os 
sujeitos deste estudo, apresenta-se a seguir outras questões que demarcam algu-
mas perspectivas teóricas como referência para este livro.

2.2. A homossexualidade masculina: uma construção social, 
cultural e histórica

Está posto neste debate, que a experiência homossexual é analisada sob o 
prisma da construção cultural, possibilidade reflexiva plausível que amplia esta 
discussão para novos campos e entendimentos a respeito das desigualdades e 
injustiças socioculturais. Trata-se de um referente teórico metodológico fun-
damental para o debate sobre sexualidade, e tem nas ideias de Michel Foucault 
(1980, 1984 a) uma discussão fundamental e estruturante sobre o tema. En-
tra em questão considerar que há distinções nas abordagens sobre sexualida-
de, as quais se polarizam a perspectiva cultural e a percepção de natureza. Os 
paradigmas teóricos apontam, assim, para uma análise “construcionista” e ou-
tra “essen cialista” como referências para as pesquisas sociossexuais e, principal-
mente, sobre a prática da homossexualidade. Esse esquema foi

[...] comparado com manifestações radicalmente diferentes da ho-
mossexualidade em sociedades não-ocidentais [sic] para exemplificar 
a aplicação de um determinado paradigma teórico. No caso de leitu-
ras mais gritantemente essencialistas, a meta foi formar um retrato 
da diversidade sexual para desmascarar essa diferença como manifes-
tações admiráveis, embora superficiais, de uma realidade subjacente 
mais profunda e essencialmente unificadora; as misteriosas descri-
ções etnográficas de interações entre o mesmo sexo em culturas exó-
ticas foram assim minadas para que se compilasse uma historia [sic] 
de pessoas gays e lésbicas como uma espécie de expressão universal 
humana independente de tempo ou lugar. (PARKER, 2002, p.19)

A partir das reflexões de Michel Foucault (1980), são expressas novas aná-
lises sobre a homossexualidade e os homossexuais, que apontam para a histó-
ria da vigilância e da repressão sob o crivo do discurso médico psiquiátrico. Em 
consequência, justificou-se todo um sistema de ameaças, prisões, denúncias e tá-
ticas de poder, a partir de um referencial considerado como verdade científica. 
No bojo dessa configuração analítica, o debate sobre a homossexualidade passa 
a ser o de controle das experiências no espaço social. Assim, lembra esse autor 
“que foi por volta de 1870 que os psiquiatras começaram a constituir a homos-
sexualidade como objeto de análise médica: ponto de partida de toda uma série 


