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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa procura investigar uniões conjugais heterossexuais e homoafetivas, 
na velhice. Temos como hipótese que manter invisíveis ações protagonistas de 
conjugalidades fortalece a homogeneização e a generalização de atributos dos 
indivíduos, aumentando os preconceitos e o pensar estereotipado que ignora a 
dignidade e os direitos dos idosos. O objetivo é apreender a diversidade nas 
uniões conjugais na velhice por meio de mapeamento do perfil, com a coleta de 
dados do IBGE e compreender os discursos dos sujeitos, por meio de um 
programa de TV e de um filme que abordam o tema. A longo prazo, o estudo 
poderá contribuir com programas de políticas sociais que consideram a 
diversidade sexual. A pesquisa seguiu o método quantiqualitativo, tendo em vista 
que se pretende analisar os dados coletados, cruzando com os discursos dos 
sujeitos, para possibilitar maior aproximação à realidade daqueles que vivenciam 
a referida situação.   
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ABSTRACT 

 

 

This research investigates heterosexual and homosexual marriages in old age. 
We hypothesized that keep actions invisible protagonists conjugalities strengthens 
the homogenization and generalization attributes of individuals, increasing 
prejudice and stereotypical thinking that ignores the dignity and rights of the 
elderly. The aim is capture the diversity in marriages in old age by mapping profile 
with the collection of data from IBGE and understand the speech of subjects 
through a TV show and a movie that address.In the long run, the study may 
contribute to programs of social policies that consider sexual diversity. The 
research followed the quantitative and qualitative methods, in view that you want 
to analyze the data collected, crossing with the discourses of the subject, to 
enable closer to the reality of those who experience this situation. 

 

Key Words: Old age; Same-sex marriage; Marriage; Sexual diversity 
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O tempo passa ? Não passa. 

O tempo passa ? Não passa 

 no abismo do coração. 

 Lá dentro, perdura a graça 

 do amor, florindo em canção. 

  

O tempo nos aproxima 

 cada vez mais, nos reduz 

 a um só verso e uma rima 

 de mãos e olhos, na luz. 

  

Não há tempo consumido 

 nem tempo a economizar. 

 O tempo é todo vestido 

 de amor e tempo de amar. 

  

O meu tempo e o teu, amada, 

 transcendem qualquer medida. 

 Além do amor, não há nada, 

 amar é o sumo da vida. 

  

São mitos de calendário 

 tanto o ontem como o agora, 

 e o teu aniversário 

 é um nascer a toda hora. 

  

E nosso amor, que brotou 

 do tempo, não tem idade, 

 pois só quem ama escutou 

 o apelo da eternidade. 

 

(Carlos Drummond de Andrade) 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

Ao longo da caminhada do curso de mestrado em Gerontologia, 

refletimos à luz da complexidade e heterogeneidade da velhice. Hoje é consenso, 

entre especialistas, que ela é diversificada, já que existem várias formas de ser 

velho e experimentar a velhice. O enfoque social do programa busca não somente 

compreender de forma interdisciplinar as várias formas de viver essa fase da vida, 

mas também integrar a totalidade do sujeito inserido no meio sociocultural em que 

experimenta esta vivência. 

Entrar em contato com os conteúdos disciplinares, em especial os 

desenvolvidos nos Seminários contínuos sobre Família e Comunidade, despertou-

nos o interesse de investigar o protagonismo idoso por meio de novos arranjos 

familiares ou sociais. Trata-se de ações entremeadas de conflitos e afetos, além 

de   muitos contrapontos a serem discutidos com visibilidade à sociedade que 

homogeneíza o modelo de família (pai, mãe e filho) e velhice sem protagonismo, 

desejos e sentimentos.  

No contexto contemporâneo de rápidas e contraditórias transformações 

societárias, uma complexa rede de significados da realidade social nos é 

transmitida. A diversidade de arranjos afetivos presentes na sociedade, pois, 

chamou-nos atenção para direcionar a pesquisa para as uniões homoafetivas 

entre os idosos.  

Cumpre lembrar que a orientação sexual é um dos aspectos, quando 

se refere à sexualidade humana. E, quando a atração sexual, desejos emocionais 



 

 

ou afetivos são direcionados aos pares de mesmo sexo diz respeito à orientação 

homossexual. Atualmente, faz-se uso do termo homoafetivo para significar tal 

orientação. Foi introduzido pela jurista e desembargadora Maria Berenice Dias, 

que agregou o termo “laços de afetividade” às uniões entre pessoas do mesmo 

sexo, e se tornou a base para o reconhecimento de entidade familiar e 

subsequente afirmação de direitos, com destaque às déc 

adas de lutas e reivindicações dos grupos minoritários. Podemos 

mencionar a recente aprovação do direito ao registro da União Estável 

Homoafetiva e do direito ao registro do Casamento Homoafetivo, 

respectivamente, concedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em 2011, e 

pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em 2013, que resultaram na 

equiparação dos mesmos direitos legais com que conta a maioria heterossexual. 

Em recente pesquisa realizada pelo Ibope (2013), no período de um 

ano, 2.363 internautas de todo o país, responderam às questões sobre a 

orientação sexual e a temas voltados à homossexualidade. Do total de 

entrevistados, 83% se disseram heterossexuais, 7% homossexuais, 5% 

bissexuais, e 4% preferiram não responder. Entre os que assumiram a 

homossexualidade, 15% têm até 29 anos, 10% têm de 30 a 49 anos e 5% têm 

mais de 50 anos. 

Pelo fato de a relação heterossexual ter valor cultural preponderante, a 

maior parte dos estudos científicos focam a relação afetiva e sexual sob a 

perspectiva homem-mulher, o que nos permite dizer que as investigações acerca 

dos relacionamentos homoafetivos são insuficientes para um estudo mais amplo. 

Os grupos minoritários - em especial o homossexual, objeto desta pesquisa - são 

portanto, pouco considerados, e menos ainda  quando se trata de  pessoas de 60 

anos de idade ou mais.  

Limites e possibilidades de vivências homoafetivas são estabelecidas 

na complexidade dos acontecimentos e nas relações afetivo-sexuais 

historicamente definidas e culturalmente diferenciadas. A falta de dados ou a 

invisibilidade no que tange às uniões homoafetivas idosas fez com que 

direcionássemos esta pesquisa também às uniões heterossexuais. Portanto, 



 

 

investigamos as uniões conjugais heterossexuais e homoafetivas, como antigas e 

“novas” possibilidades de protagonismo que avançam sobre as tradicionais 

fronteiras da união afetivo-sexual.  

Temos como hipótese que manter invisíveis ambas as possibilidades 

de conjugalidades é uma maneira de ignorar uma realidade, fortalecendo leituras 

que levam à homogeneização da velhice e à generalização dos atributos dos 

indivíduos, aumentando os preconceitos e o pensar estereotipado, que solapam a 

dignidade e desigualam direitos, sobretudo, os homoafetivos. 

Para alguns, a velhice é conformada na construção social que ignora 

desejos e direitos. Para outros, o protagonismo na velhice propicia traçar novos 

caminhos, novos projetos de vida, outras formas de vivências para a satisfação 

pessoal que incluem prazer e desejos.  

A discussão realizada nesta pesquisa procurou sinalizar cenários para 

as relações conjugais heterossexuais e homoafetivas desvelando oportunidades 

concretas para conduzir a vida, ao envelhecer, contrapondo-se às generalizações 

e homogeneidades na fase da velhice. Para tanto, utilizamos dados estatísticos 

coletados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e escolhemos 

um filme e um programa de TV para analisar os significados dessa vivência 

diversificada. Nesta investigação, consideramos como união conjugal o 

casamento heterossexual e a união consensual estável homoafetiva, legalizada 

ou não.  

Resgatar o pensamento de Mercadante (1997) sobre a velhice foi 

pertinente, pois a autora destaca que a velhice é, ao mesmo tempo, natural e 

cultural durante o percurso da vida. Desconstruir e contrageneralizar são desafios 

que propõe a autora ao modelo homogeneizado e preconceituoso em relação à 

velhice, tomando por base o próprio significado que os velhos dão aos fatos, à 

vida, vistos como uma potencialidade de ação do sujeito ao seu devir na velhice e 

na produção de um novo sujeito velho. Importa, pois, desnaturalizar os temas 

velhice e homossexualidade e mostrar os fatos nas suas dimensões socioculturais 

e não naturais. 



 

 

O objetivo geral foi apreender a diversidade dos casamentos 

heterossexuais e das uniões estáveis homoafetivas de idosos brasileiros. Sendo 

os específicos: mapear o perfil das uniões conjugais de pessoas idosas 

brasileiras, por idade e sexo, no ano de 2010; compreender as uniões conjugais 

na velhice por meio do programa de TV que apresentou a matéria “Melhor idade: 

hora da virada” e do filme “Desejo Proibido”; e sistematizar informações visando 

contribuir com programas de políticas sociais que considerem a diversidade 

afetivo-sexual na velhice. 

Se existe uma assertiva no poema “Reinvenção” de Cecília Meireles 

(1979), então vamos tanto percorrer os versos que dizem que “a vida só é 

possível reinventada” quanto os ensinamentos de Agustini (2009) que expõe o 

direito à velhice como personalíssimo direito à vida. Podemos, assim, entender a 

vida e o envelhecimento de um modo mais amplo do que pela via exclusiva da 

homogeneização da velhice. 

Este trabalho se propõe a ativar o debate, provocar reflexões, sugerir 

novas investigações e buscar alternativas para a questão do envelhecimento 

diversificado. Assim, tem-se a intenção, também, de refletir sobre o 

comprometimento do papel das políticas sociais e de saúde, na perspectiva de 

ampliar e garantir direitos no decorrer da vida do indivíduo e à sua resultante, uma 

velhice condigna por direito. 

À fundamentação e interpretação teórica somamos nossas reflexões e 

análises, contemplando alguns autores como: Edgar Morin com a complexidade 

do pensamento; Ruth G. da C. Lopes, ao refletir sobre a família e a sexualidade; 

Elizabeth F. Mercadante que nos revela a contrageneralização, a identidade e a 

subjetividade dos sujeitos; Maria Berenice Dias que cunhou o termo 

homoafetividade; Ana Amélia Camarano, demógrafa do fenômeno do 

envelhecimento; além dos ensinamentos de Guita Debert, Cecília S. Minayo, 

Gilberto Velho, Thiago Almeida e Sérgio Carrara. 

Para atingir os objetivos propostos, o conteúdo deste trabalho 

desenvolveu-se com a seguinte distribuição dos capítulos:  



 

 

CAPÍTULO I - IDENTIDADES, AFETIVIDADES E DIREITOS: 

apresentação sob o ponto de vista de alguns autores acerca da velhice e a 

concepção contemporânea sobre a sexualidade; a homossexualidade concebida 

ao longo da história; o direito de união legal entre pessoas do mesmo sexo. 

CAPÍTULO II - METODOLOGIA: explicação sobre a estrutura da 

pesquisa e o caminho metodológico percorrido no desenvolvimento da pesquisa. 

CAPÍTULO III RESULTADOS E ANÁLISES: Cenário I: demonstração 

de dados sobre o casamento (heterossexual); Cenário II: união estável 

homoafetiva - respectivas análises e discussões. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: sintetizamos os principais pontos da 

pesquisa, permitindo-nos breve reflexão a respeito da relevância da visibilidade 

do tema à sociedade, às políticas públicas e ao devir do sujeito idoso. 
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Seu Delegado 

 

[...] 

Pois sou viúvo e tenho um filho homem 

Arrumei uma viúva e fui me casar 

Mas minha sogra que é muito teimosa 

Com o meu filho foi se matrimoniar 

Desse matrimônio nasceu um garoto 

Desde esse dia que eu ando louco 

Esse garoto é filho do meu filho 

Sendo filho da minha sogra 

Irmão da minha mulher 

Ele é meu neto e eu sou cunhado dele 

Minha sogra é minha nora 

Meu filho, meu sogro é 

Dessa confusão eu já nem sei quem sou 

Acaba esse garoto sendo meu avô 

[...] 

 

(Raul G. Marques, Jorge Bernardo e Juracy Rago) 
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CAPÍTULO I 

 IDENTIDADES, AFETIVIDADES E DIREITOS 

 

 

 

 

 

Núcleo de Estudo e Pesquisa do Envelhecimento (NEPE) é uma 

atividade mensal oportunizada pelo Programa de Estudos Pós-

Graduados em Gerontologia, da PUC-SP, e aberta à participação da 

comunidade. O NEPE faz parte do programa do curso e é o momento em que os 

docentes e os discentes apresentam suas pesquisas em andamento ou já 

finalizadas, da mesma forma que versam sobre outros temas pertinentes. Nessa 

atividade, os temas são encaminhados e chamados à discussão e à reflexão. 

Oportunamente, estudiosos na área do envelhecimento de outras instituições são 

convidados para corroborar o conhecimento da Gerontologia.  

Em maio de 2012, as atividades do NEPE, coordenado pela profa. Dra. 

Suzana Carielo da Fonseca, se direcionaram ao tema “A velhice na dinâmica de 

perdas e aquisições”, referindo-se aos contrapontos da velhice, que nem sempre 

se constitui de perdas, mas também de aquisições. Após a introdutória da 

coordenadora, foram realizadas pelos discentes três apresentações, das quais eu 

participei com os ensaios iniciais deste projeto de pesquisa.  

A minha exposição teve como subtema “Enlaces e Desenlaces: 

Casamento e Divórcio na Terceira Idade”, em que foram mostradas duas 

entrevistas e apresentados dois filmes com relatos de casamentos e divórcios de 

pessoas de 60 anos ou mais de idade. E ainda, foi visibilizada a homoafetividade 

existente nos relacionamentos desta faixa etária. Os dados estatísticos do IBGE 

O 



 

 

(2010a) foram coletados para completar o estudo e confirmaram que, tanto para o 

casamento quanto para o divórcio, as taxas indicaram crescimento, no período de 

2000 a 2010. 

Ao expor tal temática, evidenciou-se, além do protagonismo de 

pessoas idosas, os preconceitos e o pensar estereotipado que negam aos velhos 

desejos afetivos, sexuais e sociais. E em relação aos seus pares, a potência de 

escolha do seu destino e da sua vontade que são reprimidos na velhice pela 

sociedade, atitudes que influem na autoestima, na autoconfiança, no rendimento 

físico e social e na negação da afetividade e do amor como inerentes ao ser 

humano (DEBERT, 2008; ALMEIDA e LOURENÇO, 2008; LOPES et al., 2010). 

Ao finalizar, citei a jurista Nancy Andrighi, que refletiu: “[...] o direito não 

regula sentimentos, mas define as relações com base nelas geradas” e expus a 

legislação vigente sobre o casamento e sobre a união estável entre idosos, não 

só heterossexual, mas também homoafetiva, no atual panorama das 

transformações da sociedade.  

Para elaborar o trabalho final do curso, o tema foi delimitado, 

confluindo também para a união homoafetiva idosa, foram aprofundadas as 

discussões teórico-metodológicas do seu encaminhamento e, posteriormente, 

rediscutidas com sugestões e críticas, no exame de qualificação deste projeto.  

 

1.1 Ser velho e viver a velhice 

Discutir sobre a união homoafetiva idosa nos leva, ao mesmo tempo, a 

refletir sobre as especificidades de alguns fenômenos sociais no que dizem 

respeito às várias formas de ser velho e de se viver a velhice. Fenômenos 

contextualizados nos discursos que são propagados nas ciências e verificados no 

protagonismo idoso, em especial, nas uniões afetivo-sexuais na velhice, entre 

eles, a homoafetividade.  

Importa esclarecer que, na maior parte das ciências, o envelhecimento 

é tratado de forma segmentada. Porém, o sujeito deve ser investigado como um 



 

 

ser em sua totalidade como explicam alguns autores que foram os nossos 

referenciais teóricos deste trabalho.    

Nesse sentido, Debert (2008), em seus estudos antropológicos, expõe 

que o entendimento sobre o envelhecimento, na atualidade, requer a 

compreensão de outros olhares acerca da velhice. 

A chamada terceira idade e os movimentos que se organizam em 

torno dela indicam mudanças radicais no envelhecimento, que 

deixa de ser compreendido como decadência física, perda de 

papéis sociais e retraimento.  

[...] Neles, as etapas mais avançadas da vida são consideradas 

momentos propícios para novas conquistas, guiadas pela busca 

do prazer e da satisfação pessoal, momentos propícios para 

novas conquistas guiadas pela busca do prazer e da satisfação 

pessoal.  

[...] Encorajando a busca da auto-expressão e a exploração de 

identidades de um modo que era exclusivo da juventude, esse 

movimento está abrindo espaços para que a experiência de 

envelhecimento possa ser vivida de maneira inovadora. (DEBERT 

(2008, p. 28) 

Para Debert (2012), a Gerontologia moderna tem ressaltado os ganhos 

que o envelhecimento potencialmente possibilita, como a oportunidade de 

explorar novas identidades, realizar projetos abandonados, estabelecer outras 

relações entre os seus pares e entre os mais jovens. 

Estes novos discursos preconizam a construção da velhice sob um 

olhar mais amplo e explicada com adjetivos positivos, e ainda acentuando  que  

cada sujeito que envelhece tem o seu corpo biológico, os aspectos psicológicos, 

sociais e culturais compreendidos na sua totalidade e abrangidos por meio de 

estudos interdisciplinares. 

Nessa mesma linha de pensamento, a professora Mercadante1 

confirmou e enfatizou “[...] que não existe uma velhice, mas sim várias velhices 

com inúmeras possibilidades de vivenciá-las”. Para Mercadante (1997), 

compreender a velhice é apreendê-la na sua totalidade, pois ela não é apenas um 

fato biológico, mas também cultural.  

                                                 
1Anotações feitas em sala de aula, durante as aulas da disciplina “Comunidade e os velhos”, que 

faz parte do  mestrado em Gerontologia, na PUC/SP, no primeiro semestre de 2012. 



 

 

É natural e, portanto, universal apreendida como um fenômeno 
biológico, mas também imediatamente um fato cultural na medida 
em que é revestida de conteúdos simbólicos, evidenciando formas 
diversas de ação e representação. (MERCADANTE, 1997, p.2) 

É consenso, entre os vários estudiosos da velhice, como Mercadante e 

Debert, que a velhice, por ser uma experiência heterogênea, multidimensional e 

que envolve inúmeras particularidades, torna-se uma questão complexa e, 

concomitantemente, diversificada na sua singularidade.  

Entretanto, o “[...] corpo é, assim, desconectado de todo o conjunto de 

relações que constituem os significados da vida [...]” (GONÇALVES, 1994 citado 

por CZERESNIA, 2003, p. 41). Se a velhice fosse somente considerada sob um 

único olhar desconectado, as possibilidades seriam limitadas, reduzidas, como 

ocorre nas fragmentadas ciências da atualidade. Apesar do avanço tecnológico 

da medicina, que contribuiu para o prolongamento da vida, o hegemônico enfoque 

biomédico, ancorado, na sua maior parte, nos estudos de doenças e de 

mortalidades, também contribui com os preconceitos e com os estereótipos, ao 

desconsiderar os outros aspectos da vida, além da biomédica.  

Conforme Jahoda e Ackerman (1969, p. 26): 

Preconceito (pré-conceito) é, em seu sentido etimológico amplo, o 

termo que se aplica às generalizações categóricas que, 

fundamentadas numa experiência incompleta dos fatos, não leva 

em conta as diferenças individuais. Todos nós prejulgamos 

continuamente, a respeito de muitos assuntos, e essas 

generalizações redundam numa economia de esforço intelectual. 

Pois bem, o processo de formação de preconceitos encerra o 

perigo do pensar estereotipado; este só se distingue daqueles por 

seu maior grau de rigidez. O preconceito aparece quando os fatos 

não estão ao nosso alcance, enquanto que no pensar 

estereotipado os fatos não contam, mesmo quando os tenhamos à 

mão.  

Avaliada dessa maneira, na dinâmica de perdas e aquisições, a velhice 

continua a ser propagada de forma homogeneizada e generalizada, isto é, como 

uma fase somente de perdas e de limitações, ao invés de ser encarada também 

considerando-se as aquisições, como em qualquer outra etapa da vida, 

experimentada com potencial de vivências positivas ao sujeito que envelhece. 

Consequentemente, criando-se uma sociedade mais solidária entre as gerações. 



 

 

Atualmente, o que a Gerontologia, de enfoque social, tem produzido e visibilizado 

em seus estudos é investigar a velhice sob outros leques de possibilidades e 

compreendê-la na totalidade, ou seja, refletir sobre as várias formas singulares de 

ser velho e de se viver a velhice, com vistas ao devir com mais dignidade, direito 

e compreensão solidária, por meio de trocas de experiências e saberes entre 

jovens e velhos.  

Entender, compreender, perceber, desvelar: “o que o velho deseja a 

partir dele; como e com quem se deseja envelhecer; questionar o papel do idoso 

na família e na sociedade” formaram algumas das reflexões da professora Ruth 

G. da C. Lopes2, na necessidade de perceber que os sujeitos que envelhecem 

são também constituintes e constitutivos de sua vida e de seus projetos.  

Segundo Lopes e colaboradores (2010), ao refletirem sobre o campo 

dos desejos das pessoas idosas, confirmaram as pulsões da vida na velhice: 

O idoso, além de desejar alguma coisa ou pessoa, também quer 

ser desejado pelo outro. [...] O desejo é a própria essência 

humana concebida como determinada a fazer algo por uma 

afeição existente. Pelo nome do desejo explicam-se todos os 

esforços, os impulsos e os apetites do homem. 

[...] O que o velho deseja é poder viver plenamente numa 

sociedade em que todos sejam realmente iguais, que cada idade 

seja respeitada em seus direitos e obrigações, sonhos e 

realizações, que dão significado e sentido a cada etapa da vida 

vivida. O objeto do desejo não é algo concreto e que possa ser 

oferecido ao sujeito; ele não está no reino das coisas materiais, 

mas sim no reino de tudo que é simbólico. 

Dessa forma, investigar o processo de envelhecimento e velhice de 

forma fragmentada, isolada, desconectada dos vários conhecimentos e sem 

considerar o sujeito que envelhece é ignorar o complexo, homogeneizar a 

existência da diversidade e continuar a reproduzir o velho generalizado com 

atributos preconceituosos e olhares estereotipados. 

Tal procedimento nos leva a refletir sobre os pressupostos de Morin 

(2001) que afirma que a reforma de pensamento se torna vital ao se desejar a 

                                                 
2
 Anotações feitas em sala de aula, quando tive a oportunidade de assistir a mais uma aula da 

professora Ruth, na graduação em Psicologia, no primeiro semestre de 2013. 



 

 

construção do conhecimento pertinente conectado ao contexto e à sua 

complexidade. No jogo contraditório dos possíveis, a possibilidade incerta 

depende da tomada de consciência, vontade, coragem e oportunidade para a 

percepção e compreensão da complexa realidade. Segundo ele, para o 

conhecimento ser pertinente nas ciências é necessário que haja a convergência 

das disciplinas, a concepção do contexto, do global, do multidimensional, a 

relação todo-partes e o enfrentamento das incertezas, para que se conceba o 

desenvolvimento humano na sua plenitude.  

O humanista Morin nos assegura: “Compreender o humano é 

compreender sua unidade na diversidade, sua diversidade na unidade. É preciso 

conceber a unidade do múltiplo, a multiplicidade do uno.” (2001, p. 55). 

Na universalidade das reflexões desse autor, o pensamento redutivo e 

disjuntivo não contempla a complexidade do real; por sua vez, resgatar o 

pensamento complexo produz o conhecimento pertinente que faz comunicar as 

instâncias desconectadas de conhecimentos fragmentados e necessários à 

sustentabilidade do viver em sociedade com dignidade, direito, solidariedade e 

resgate da ética do gênero humano. 

Como já discutido anteriormente, com Mercadante, a velhice é, ao 

mesmo tempo, um fato natural e cultural. E, para esclarecermos a importância de 

ampliar olhares para temas propositalmente invisíveis, é pertinente resgatarmos o 

pensamento de Beauvoir sobre essa questão:  

[...] que o homem nunca vive em seu estado natural: seu estatuto 

lhe é imposto tanto na velhice, como em todas as idades, pela 

sociedade a  que pertence. [...] Finalmente, a sociedade determina 

o lugar e o papel do velho [...] o indivíduo é condicionado pela 

atitude prática e ideológica da sociedade a seu respeito. 

(BEAUVOIR, 1990, p. 156) 

Desconstruir e contrageneralizar são os desafios que propõem 

Mercadante (1997; 2004) ao modelo genérico e socialmente imposto à velhice, 

com a possibilidade de mudanças, ao visibilizar as diversidades das situações e 

as singularidades da velhice.  



 

 

A autora atenta para que a produção desse novo sujeito velho não seja 

concebida na identidade contrastiva do eu com o outro, como o contraste com a 

cultura do mais jovem, do belo, do viril. Para ela, não é possível desvelar as 

diversidades, se pensarmos o velho a partir do outro, pois, assim, se enfatiza a 

relação de um com o outro e não com as particularidades da velhice, com a 

possibilidade de produção do novo sujeito. 

A esse respeito, Mercadante (1997, p. 32) ainda expõe que: 

Assim, se por um lado, o levantamento das diferenças, das 

particularidades exibidas individualmente remetem para a 

negação do modelo geral, por outro lado, essas mesmas e tantas 

outras novas particularidades podem ser trabalhadas pelos 

indivíduos para a produção de um novo sujeito velho. Assim se 

esse novo sujeito velho se produz, não se reproduz na 

contraposição de ‘uma alteridade jovem’, mas sim a partir de uma 

‘subjetividade’ negadora da identidade estigma. 

Nesta perspectiva de mudanças de olhares, Velho (1996), em seus 

estudos antropológicos sobre as relações entre a subjetividade e a sociedade, 

explicita que a sociedade e a cultura precedem e englobam os sujeitos por um 

conjunto de crenças e valores que exercem uma pressão determinante na 

identidade social dos seus membros. O que ele chamou atenção foi sobre o que 

denominou de “campo de possibilidades”, afiançando que é possível a mudança 

no cotidiano, no plano de organização social, realizada por meio da interação 

entre os sujeitos.  

O que me parece mais estimulante é a idéia de mudança e 

desempenho individual ao nível de organização social, enquanto a 

estrutura é, por definição, mais permanente, estável e imune em 

curto prazo à ação dos indivíduos em suas decisões cotidianas. 

[...] 

A interação vista como um processo social básico dá aos atores 

que interagem um papel de, não apenas agentes de reprodução, 

mas de reinventores da vida social. (VELHO, 1996, p. 50) 

O autor enfatiza, porém, que a interação é complexa e problemática 

enquanto processo social básico, sobretudo quando a dimensão privilegiada é a 

diferença entre os atores.  



 

 

 

1.2 Sexualidade na velhice 

Nos estudos sobre a sexualidade na velhice, Debert e Brigeiro (2012) 

explicitam que, no interior da Gerontologia atual e áreas afins, como a da 

Sexologia, há um esforço de legitimar a velhice no curso da vida sexual como 

atividade benéfica que não se extingue ao longo dos anos aos mais velhos, e 

ainda, de ampliar a sexualidade na velhice com o experimento de outras formas 

de prazeres, estimulando o descobrimento de novas áreas erógenas do corpo, 

além do tradicional ato sexual. 

Segundo os autores, quando se trata da concepção social sobre a vida 

sexual na velhice, as publicações científicas mencionam a existência da ideia do 

“mito da velhice assexuada”, tida como generalizada e errônea, pois, apesar da 

existência de alterações - pelas modificações fisiológicas, dinâmicas do 

funcionamento psíquico, dinâmicas conjugais ou ainda pelas variações de 

frequência e de tipologia das práticas sexuais - o desejo e a atividade sexual 

permanecem por toda a vida. 

Essa convergência de pensamento foi também identificada em Lopes e 

colaboradores (2010): 

No movimento da libido não há velho nem jovem, uma vez que o 

desejo não tem idade. Os símbolos da libido interagem de forma 

circular, pois não há início nem fim. O desejo é eterno e não é 

marcado pelo tempo cronológico, já que em qualquer época o que 

se deseja é Ser. 

Quanto ao esforço de especialistas na tentativa de redefinir e ampliar a 

sexualidade na velhice para algo muito além do ato de copular, o entendimento é 

visualizado da seguinte forma, conforme Debert e Brigeiro (2012): 

A sociedade taxa os velhos de “menos homens e mulheres”, de 

“seres assexuados”. É um grande malefício que se faz com 

indivíduos de idade avançada, porque muitos são os que podem 

até usufruir mais do que quando eram jovens. A sexualidade tem 

pouco ou nada a ver unicamente com ereções e orgasmos, e sim 

com comunhão, com tocar e se deixar tocar, acariciar e ser 

acariciada, ter e dar prazer. É só conseguir mudar o padrão de 



 

 

encarar e de atuar, usando formas abertas e receptivas entre si, 

que se chega ao nirvana nos encontros amorosos. (FUCS, 1992 

citado por DEBERT & BRIGEIRO, 2012, p. 40) 

Embora os especialistas se empenhem, os diversos estudos 

etnográficos, mostrados pelos autores já referidos, revelaram que as pessoas 

idosas não vislumbram o estabelecimento de novos discursos às suas atividades 

sexuais. 

Debert e Brigeiro (2012) citam estudo publicado por Debert, de 1999, 

sob o título “A reinvenção da velhice”, em que constatou com o público feminino 

idoso em programas de “terceira idade” diferenciações das atividades afetivo-

sexuais por estado civil, conforme falas de idosas reproduzidas pela 

pesquisadora. Para as casadas, segundo a autora, o sexo e o amor estão 

indissoluvelmente ligados e em sintonia com os discursos preconizados sobre as 

vantagens da sexualidade na velhice:  

 [...] “acho muito melhor agora sem aqueles arroubos, menos 

quantidade e mais qualidade”; “o amor verdadeiro entre duas 

pessoas da nossa idade é muito mais lindo, é fantástico...” ou 

“nessa idade não tem preocupação, é bem melhor, é mais 

tranquilo” [...] (DEBERT, 1999 citado por DEBERT & BRIGEIRO, 

2012, p. 46) 

As solteiras, separadas ou viúvas revelaram um olhar diferente do das 

casadas, como se observa em expressões coletadas: “Deus que me livre, arrumar 

um namorado agora que já estou com 65 anos” (idem). Segundo Debert, tais 

exclamações provocavam um acordo ativo e entusiasmado entre elas, como se o 

avanço da idade tivesse propiciado a libertação de mais essa tarefa.  

[...] Estas, de maneira mais ou menos discreta, desdenham as 

mulheres acompanhadas dos velhos e muitas vezes frágeis 

maridos, demonstrando uma mescla de dúvida e ironia em relação 

às vantagens e qualidades superiores da sexualidade na velhice 

apregoadas nos programas para a “terceira idade”. [...] “Agora eu 

estou só para meus filhos e netos [...]  

[...] Mas, de uma maneira geral, as etnografias realizadas sobre o 

tema, especialmente quando realçam o ponto de vista das 

mulheres viúvas ou solteiras, estão em sintonia com a conclusão 

de Alves quando destaca que as mulheres dizem que os homens 

só se interessam por mulheres mais velhas “quando querem 



 

 

sossegar em casa e precisam de alguém para fazer o serviço 

doméstico.” (idem, p. 47) 

Com relação aos homens idosos, os estudos de Brigeiro, em 2000, 

citados também por Debert e Brigeiro (2012), mostraram que: 

A importância da sexualidade está associada à tentativa de 

continuidade de interesses e valores de masculinidade e a um 

movimento mais geral de resistência contra a velhice 

incapacitadora. (idem, p. 49) 

Esses importantes estudos sobre a sexualidade na velhice desvelaram, 

simultaneamente, outra questão relevante que é a reprodução da normatividade 

heterossexual assentada somente em atributos da relação homem-mulher. A 

ausência de menção da homossexualidade é notória e contrasta com a 

privilegiada tendência heteronormativa que se verifica na maior parte dos estudos 

científicos (DEBERT & BRIGEIRO, 2012).  

Além de ser consenso entre os estudiosos que é possível viver a 

sexualidade até o fim da vida, é também imperativa a investigação do sujeito que 

envelhece sexualmente diferenciado da maioria heterossexual. Outras 

diversidades sexuais, como a homossexualidade, necessitam, pois, ser 

visualizadas, para que haja a possibilidade de se viver essa diferença com seus 

pares na mesma igualdade de atenção e acolhimento.  

Ao retomar os estudos de Mercadante (1997), sobre a identidade e 

subjetividade da velhice, o levantamento das diferenças e das particularidades da 

sexualidade do idoso remete para outra negação de modelo generalizado e 

invisibilizado, ou seja, a homossexualidade entre os mais velhos. Dois temas 

complexos conjugados velhice e homoafetividade. 

Para Carrara (2009) a noção de sexualidade remete ao termo abstrato 

utilizado para se referir às capacidades associadas ao sexo. Significaria várias 

coisas ao mesmo tempo: uma prática, um conjunto de atributos fisiológicos, 

órgãos e capacidades reprodutivas que permitem classificar e definir categorias 

distintas de pessoas, características específicas atribuídas a seus corpos, a suas 

atitudes e aos seus comportamentos. 



 

 

Num sentido mais amplo, convivem na sociedade moderna uma 

visão positiva do sexo, que remete aos prazeres do corpo e dos 

sentidos, ao desejo e à sensualidade, e uma visão negativa, 

repressiva, que promove a disciplina e o controle social sobre a 

expressão do desejo. (CARRARA, p. 116) 

A noção moderna de sexualidade foi a responsável por articular 

esse leque de diferentes possibilidades físicas, mentais e sociais, 

propiciando um trânsito contínuo entre o que seria, por um lado, 

uma “dimensão interior” dos sujeitos (seu senso profundo de 

identidade pessoal) e, por outro, a esfera social, cultural e política 

mais ampla – que diz respeito à organização da família e do 

parentesco, ou mesmo à divisão social do trabalho e ao 

estabelecimento de códigos morais e legais. Esta construção 

peculiar está tão presente no senso comum das sociedades 

modernas a ponto de fundamentar a classificação das pessoas, 

prescrevendo trajetórias e papéis sociais inescapáveis, sob o risco 

de serem consideradas “exceções” anormais, degeneradas, 

imorais ou, como ainda acontece em vários países, criminais. 

(idem, p.118) 

 

  



 

 

1.3 Afeto entre iguais 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

1.4 Homoafetividade 

O termo homoafetividade foi introduzido pela jurista e desembargadora 

Maria Berenice Dias, defensora dos direitos da mulher e referência na luta a favor 

das causas das minorias sexuais no país. Com diversos trabalhos publicados 

agregou o termo “laços de afetividade” às uniões entre pessoas do mesmo sexo. 

Na sua página pessoal (www.mariaberenice.com.br), a desembargadora explica 

que a criação do novo substantivo, homoafetividade, foi justificada na sua obra, 

em 2000, “União Homossexual, o Preconceito e a Justiça”, da seguinte maneira: 

Há palavras que carregam o estigma do preconceito. Assim, o 

afeto a pessoa do mesmo sexo chamava-se “homossexualismo”. 

Reconhecida a inconveniência do sufixo “ismo”, que está ligado à 

doença, passou-se a falar em “homossexualidade”, que sinaliza 

um determinado jeito de ser. Tal mudança, no entanto, não foi 

suficiente para pôr fim ao repúdio social ao amor entre iguais. 

Dias (2010) complementa: “Na realidade, eles continuam sendo 

homossexuais, mas têm com o outro vínculos homoafetivos”. Desse modo, a 

expressão “união homoafetiva” tem sido cada vez mais utilizada em substituição à 

“união homossexual”, por esta ser impregnada de estigmas de significados 

preconceituosos que impedem, de um lado, a conquista de direitos e, de outro, a 

continuidade da violência praticada contra essa minoria. 

Para compreender essa questão, não se pode excluí-la da história dos 

movimentos sociais das minorias sexuais, muito menos da história da 

homossexualidade concebida ao logo do tempo, como foi abordada no item 

anterior. 

Para Faleiros (2007), ao pesquisar a cidadania como reconhecimento 

do sujeito de direitos no Estado de direito, nos revela que a garantia, a ampliação 

e o acesso aos direitos não estão alheios à participação na esfera pública, 

implicando na dinâmica contraditória de lutas e forças entre a estruturação legal e 

a vida social concreta. Nas palavras do autor:  

No jogo de forças sociais, nas lutas por direitos universais, as 

contradições da sociedade civil vão se tornando agenda política, 

na medida em que as forças mobilizadoras da mudança se 

organizam em movimentos sociais de protesto, reivindicação, 



 

 

pressão e posicionamento, opostos aos grupos de pressão 

provenientes dos setores dominantes.  

É na construção da cidadania que se forja uma cultura da 

tolerância, do pluralismo, da participação, da luta pela igualdade, o 

que ao mesmo tempo reforça a percepção da desigualdade, do 

autoritarismo e da imposição do pensamento único. (FALEIROS, 

2007, p. 166) 

 O autor reforça, ainda, que o processo de ampliação e efetivação da 

cidadania sugere um pacto civilizatório de toda a sociedade. À medida que os 

direitos forem assegurados a todos, teremos uma sociedade de dignidade, 

respeito e participação, inclusive possibilitando que o sujeito construa a sua 

própria história pela participação política e autonomia, dando-lhe condições para 

que se efetive neste Estado de Direito Democrático. 

Os direitos das “minorias sexuais” conquistados na atualidade 

decorrem de décadas de protagonismo de lutas e reivindicações ocorridas no 

passado. Conforme Facchini (2011), a literatura remete o nascimento do 

movimento homossexual, no mundo, ao final da década de 1940. Muito antes, 

quando da criação da categoria homossexual, os sujeitos passaram a se perceber 

mutuamente com determinadas características e começaram a criar laços de 

identidade e redes de sociabilidade próprias, normalmente ligadas ao meio 

urbano e ao crescimento das cidades. 

Nas décadas de 1940 e 1950, tais redes tinham como meta 

desconstruir a imagem negativa da homossexualidade e promover a sociabilidade 

entre as pessoas homossexuais. O Center for Culture and Recreation (COC), de 

Amsterdã, foi uma das primeiras organizações que se têm notícias. Criado pelo 

grupo que realizava publicações, sob o título “Direito de Viver”, com informações 

mensais sobre a homossexualidade, promovia no espaço a sociabilidade ao 

mesmo tempo em que estimulava as autoridades locais à tolerância com os 

homossexuais. Do mesmo modo, outros grupos foram criados em outras 

localidades, sobretudo nos estados norte-americanos, que focavam também a 

construção de espaços de sociabilidade e informações à população homossexual. 

O grande marco internacional do movimento foi com a chamada 

“Revolta de Stonewall”, um bar de frequência homossexual, em Nova Iorque. 



 

 

Abordados constantemente por policiais, frequentadores partiram para o 

confronto, em 28 de junho de 1969, data em que se internacionalizou o "Dia do 

Orgulho Gay”.  

As décadas de 1960 e 1970 foram marcadas pela crescente 

visibilidade e radicalização dos incipientes movimentos de socialização para os 

discursos de autoafirmação e liberação sexual. Ao lado deles, outros grupos 

também ganharam força e visibilidade, como a dos negros, das mulheres e dos 

estudantes, todos no mesmo espírito de liberação e rebeldia, que marcaram as 

duas décadas acima citadas. Para Facchini (2011), a presença desses 

movimentos no cenário político fazia emergir o sujeito da esfera privada ao 

público. 

No Brasil, no final dos anos de 1970, estimulados pelas redes de 

sociabilidade que se estabeleceram nas grandes cidades do mundo, os primeiros 

movimentos homossexuais começaram a aparecer dando início à chamada luta 

do movimento LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgêneros) 

(FACCHINI,2011). Embora a sigla faça menção apenas a algumas identidades 

sexuais, atualmente abrange todos os grupos minoritários sexuais, além de 

Simpatizantes ou Aliados da causa. O início do movimento foi marcado pela 

afirmação do projeto de politização em contraste com a vivência em guetos não 

politizados voltada exclusivamente para a sociabilidade entre os pares. 

Conforme Facchini (2011), da atual pauta de reivindicações LGBT, a 

maior parte, já estava entre as demandas dos movimentos passados, como: a luta 

pela despatologização, legislação antidiscriminatória, legalização do "casamento 

gay”, visibilidade positiva na mídia, inclusão da educação sexual nos currículos 

escolares e ainda a preocupação com a violência e discriminação religiosa.  

Com a epidemia do HIV/AIDS, ocorrida em 1983, a ação passou a se 

concentrar, cada vez mais, em direção a resposta coletiva ao combate da doença 

deixando as demandas anteriores, para priorizar a eclosão das emergentes, 

explica Facchini (2011, p.14):  

Diante do crescimento dos casos da doença e da demora em ser 

produzida uma resposta governamental, a exemplo da maioria dos 



 

 

países ocidentais, os militantes homossexuais foram os 

responsáveis pelas primeiras mobilizações contra a epidemia, 

tanto no âmbito da assistência solidária à comunidade, quanto na 

formulação de demandas para o poder público. 

O movimento cresceu como forma de solução para a epidemia da 

doença e fez do Brasil, o pioneiro da parceria da população com o governo no 

combate à AIDS. A homossexualidade ganha visibilidade na mídia e sociedade, 

juntamente com a expansão do movimento por todo o país e a realização de 

parcerias com o governo e entidades civis ao combate da doença e apoio às 

causas minoritárias. Coloca Facchini (2011) que: 

A entrada das pautas do movimento nas políticas públicas não se 

deu, portanto, pelo reconhecimento das demandas de cidadania 

de LGBT ou pela criação de conselhos de direitos, mas pela 

política de saúde e, mais especificamente, a política de combate 

às DSTs e Aids. (idem, p. 16) 

[...] 

Antes da epidemia do HIV/Aids, a homossexualidade era 

invisibilizada. A doença tornou conhecidos os espaços de 

sociabilidade e as práticas de homossexuais. Nesse momento em 

que surgem os primeiros projetos de lei à favor de direitos LGBT, 

começa a se construir publicamente a ideia de LGBT como 

sujeitos de direitos. (idem, p. 17) 

Em 1995, foi criada a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis e Transexuais (ABGLT), tornando-se a maior rede da 

América Latina com organizações GLBT afiliadas. Na atualidade, as suas linhas 

prioritárias de ações incluem as lutas pelas garantias da cidadania e dos direitos 

humanos, com inúmeras frentes de atuações, que vão desde as ações 

parlamentares às culturais e consolidou de vez a reivindicação, como sujeitos de 

direitos. 

Desde o fim da ditadura militar em 1985, a abertura aos novos tempos 

no contexto da democracia instaurada no país, faz crescer a visibilidade 

homossexual impulsionada pelas ações dos movimentos sociais, que conquistam 

cada vez mais espaços na sociedade.  

As dificuldades práticas advindas dessa união relacionam-se aos 

aspectos jurídicos previdenciários, patrimoniais e civis. Embora a legislação 



 

 

brasileira não vede o relacionamento, entre pessoas do mesmo sexo, a lacuna 

existente tem sido demandada por meio de jurisprudências e atos normativos 

administrativos fundamentados dos preceitos constitucionais de 1988.  

Até pouco tempo, o reconhecimento das uniões homoafetivas 

provocava incompatibilidade entre as decisões administrativas e judiciais e à 

Constituição Federal era solicitada ações direta de inconstitucionalidade. Alguns 

juristas defendiam ser obrigação constitucional a aplicação analógica do regime 

da união estável às uniões homoafetivas. Outros interpretavam que união estável 

estaria limitada à previsão literal realizada pelo legislador constituinte, ou seja, 

restrita ao relacionamento entre homem e mulher ao fazer a analogia ao preceito 

da união estável. 

Na sua página pessoal, Dias (2013) afirma que: 

A ausência de leis, o conservadorismo do Judiciário e 

preconceitos de ordem moral, não podem levar à omissão do 

Estado nem servir de justificativa para negar direitos aos 

relacionamentos afetivos que não têm a diferença de sexo como 

pressuposto. É absolutamente discriminatório afastar a 

possibilidade de reconhecimento das uniões homossexuais. São 

relacionamentos que surgem de um vínculo afetivo, geram o 

enlaçamento de vidas com desdobramentos de caráter pessoal e 

patrimonial, estando a reclamar inserção no âmbito jurídico. 

(DIAS, 2013). 

O marco histórico jurídico, a favor do reconhecimento da união estável 

aos homoafetivos, ocorreu em 2011, quando o Supremo Tribunal Federal (STF) 

interpretou, de forma unânime, a aplicação da analogia do regime da União 

Estável - prevista no artigo 226, parágrafo 3º, da CF88, - às relações entre 

pessoas do mesmo sexo e o respectivo reconhecimento da União Homoafetiva, 

como entidade familiar.  

Dessa maneira, sanada pelo STF, as incompatibilidades entre as 

decisões administrativas e judiciais e solicitações de inconstitucionalidade, cabe 

ainda ao legislador do Congresso Nacional deixar de ser omisso em relação ao 

tema e regular as relações que surgirão a partir da decisão proferida pelo órgão. 



 

 

 A Constituição Federal, de 1988, prevê três enquadramentos de 

família. A decorrente do casamento, da união estável e da monoparental (formada 

ou pelo pai ou pela mãe com seus descendentes) e, agora, com a decisão do 

STF, o reconhecimento da quarta família, a homoafetiva com todos os efeitos 

jurídicos recepcionados com direitos. 

À apreensão da importância do reconhecimento da União Homoafetiva 

evidenciamos partes das interpretações, realizadas por alguns dos Ministros do 

STF, quando da preleção de seus votos. 

O Ministro Ayres Brito afirmou que, o silêncio do constituinte sobre o 

tema foi intencional, pois argumentou que: 

Tudo que não está juridicamente proibido, está juridicamente 

permitido. A ausência de lei não é ausência de direito, até porque 

o direito é maior do que a lei. (STF, 2011) 

Ainda, de acordo com o Ministro Brito, “[...] é tão proibido discriminar as 

pessoas em razão da sua espécie masculina ou feminina quanto em função da 

respectiva preferência sexual”. Cabe o Estado, pelos preceitos constitucionais, 

vedar o preconceito em virtude da orientação sexual e distinção em relação ao 

sexo no reconhecimento jurídico de suas relações. 

O relato do Ministro Marco Aurélio, do STF, ressaltou que, o caráter 

laico do Estado não pode ser limitado pela fé e orientações morais delas 

decorrentes, afirmou que: 

As garantias de liberdade religiosa e do Estado Laico impedem 

que concepções morais religiosas guiem o tratamento estatal 

dispensado a direitos fundamentais, tais como o direito à 

dignidade da pessoa humana, o direito à autodeterminação, o 

direito à privacidade e o direito à liberdade de orientação sexual. 

(STF, 2011) 

O ministro Joaquim Barbosa ressaltou que cabe ao STF “[...] impedir o 

sufocamento, o desprezo e discriminação dura e pura de grupos minoritários pela 

maioria estabelecida [...]” (STF, 2011). 

Por outro lado, a posição contrária ao reconhecimento jurídico das 

relações homoafetivas, como do advogado Cysneiros, que representou a 



 

 

Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), afirmou que: "Poligâmicos, 

incestuosos, alegrai-vos. Afinal, vocês também procuram afeto [...] A pluralidade 

tem limites”. (STF, 2011) 

Nas preleções orais do procurador-geral da República, Roberto Gurgel, 

afirmou que: “[...] há 60 mil casais homossexuais no país “[...] E o número é 

certamente maior do que o dos dados oficiais. A união entre pessoas do mesmo 

sexo enquadra-se no plano dos fatos” (STF, 2011). 

Retornando com o Ministro Ayres Brito:  

Aqui, o reino é da igualdade pura e simples, pois não se pode 

alegar que os heteroafetivos perdem se os homoafetivos ganham. 

E quanto à sociedade como um todo, sua estruturação é de se 

dar, já o dissemos, com fincas na fraternidade, no pluralismo e na 

proibição do preconceito, conforme os expressos dizeres do 

preâmbulo da nossa Constituição. (STF, 2011) 
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Porque eu me imaginava mais 

forte. Porque eu fazia do amor um 

cálculo matemático errado: 

pensava que, somando as 

compreensões, eu amava. Não 

sabia que, somando as 

incompreensões, é que se ama 

verdadeiramente 

 

(Clarice Lispector) 

Trecho da obra “Perdoando Deus” 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGIA 

 

 

 

 

 

esde o início do planejamento até a discussão dos resultados, a postura 

adotada neste trabalho foi pautada à luz do conhecimento 

interdisciplinar refletido e discutido ao longo das aulas das disciplinas do 

curso de mestrado.  

 A interdisciplinaridade como processo articulador produziu-se, 

mutuamente, como uma atitude possível, abordada por Fazenda (2000), e como 

modo de pensar, com base no discurso da complexidade de Morin (2005), ambos 

em busca de unidade ao conhecimento isolado e fragmentado entre as disciplinas 

nos dias de hoje. 

  De acordo com Fazenda, a interdisciplinaridade pressupõe uma atitude 

proveniente de uma relação de reciprocidade, de diálogo, de humildade, de 

perplexidade, de desafio, de envolvimento que convoca a produção da unidade do 

conhecimento com o intuito de transformar a realidade.  Conforme a autora, a 

atitude interdisciplinar considera e valida os saberes do senso comum que, 

ampliado com o conhecimento científico, tende a uma dimensão maior “[...] capaz 

de permitir o enriquecimento de nossa relação com o outro e com o mundo” 

(FAZENDA, 2000, p.156). 

 Ainda para Fazenda (2000), a atitude interdisciplinar transpõe barreiras 

que surgem no caminho da investigação “[...] pelo desejo de criar, de inovar, de ir 
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além” (p. 159); transforma a solidão e a insegurança inicial, que muitas vezes 

marcam o pensar interdisciplinar, em relacionamentos de parcerias e de 

colaborações que são intensificadas “[...] na troca, no diálogo, no aceitar o pensar 

do outro” (idem). 

 O discurso da complexidade de Morin (2005) propõe adotar a reforma 

de pensamento, situando o conhecimento como pertinente, quando é gerado do 

contexto e, se possível, inserido no conjunto global (do complexo); o respeito à 

diversidade; a reciprocidade da relação entre as partes; e o pensamento 

organizador dessa complexidade. 

 Morin (2005, p. 21) diz que “[...] o conhecimento progride, não por 

sofisticação, formalização e abstração, mas pela capacidade de conceituar e 

globalizar1”. Em nota, o autor exemplifica o caso da Ciência Econômica:  

Ciência econômica é a ciência humana mais sofisticada e mais 

formalizada. Entretanto, os economistas são incapazes de se 

porem de acordo sobre suas previsões, que comumente são 

errôneas. E por quê? Porque a economia se isolou de outras 

dimensões humanas e sociais que são inseparáveis dela, e 

porque é incapaz de encarar o que não é quantificável, ou seja, as 

paixões e necessidades humanas. A economia é, portanto, a 

ciência mais avançada matematicamente e mais atrasada 

humanamente. (idem) 

 A respeito da superação dos limites e do encontro das ligações e 

solidariedades entre as disciplinas e delas com o universo, Morin (2005) nos 

afirma: 

Devemos ‘ecologizar’ as disciplinas, isto é, levar em conta tudo o 

que lhe é contextual, aí compreendidas as condições culturais e 

sociais. É necessário que vejamos em que contexto elas nascem, 

como colocam seus problemas, como se esclerosam ou se 

metamorfoseiam. O meta-disciplinar – meta significando 

ultrapassar e conservar – deve levar em conta tudo isso. Não se 

pode jogar fora o que foi criado pelas disciplinas, não se pode 

quebrar todas as clausuras. Este é o problema da disciplina, da 

ciência e da vida: é preciso que uma disciplina seja ao mesmo 

tempo aberta e fechada. (idem, p. 51) 

 Ao equiparar a reunião de diferentes disciplinas ao encontro de 

diferentes nações, como se faz na ONU, o autor adverte que a 



 

 

interdisciplinaridade pode ser tão insuficiente quanto a ONU, quando se trata de 

confederar as nações:  

Cada disciplina pretende primeiro fazer reconhecer a sua 

soberania territorial, e desse modo, confirmar as fronteiras em vez 

de desmoroná-las, mesmo que algumas trocas incipientes se 

efetivem”. (MORIN, 2005, p.52). 

 Para Morin (2005) é, portanto, necessária uma reforma de pensamento 

que: “[...] viabilize e permita o emprego total da inteligência” (p. 21). Isso inclui não 

somente a colaboração da perspectiva racional e intelectual abordada em cada 

disciplina, mas também aquela que contemple o uso de nossas múltiplas 

dimensões para produzir conhecimento, ou seja, aquilo que pensamos e sentimos 

aliado ao pensamento organizador que conecta e vincula a complexidade a 

respeito da vida e da realidade investigada. 

 Neste estudo, a aproximação da realidade do sujeito para 

apreendermos a diversidade existente na união conjugal idosa heterossexual e 

homoafetiva, foi efetivada por meio de duas distintas investigações: a qualitativa e 

a quantitativa, uma vez que os objetivos específicos propõem compreender os 

significados dessas ações somados ao mapeamento do perfil dessas uniões. 

Conforme Minayo (2011, p. 21), a pesquisa qualitativa “[...] trabalha 

com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos 

valores e das atitudes [...]”. O que significa dizer o quão determinante é analisar 

as vivências que fazem parte da realidade concreta e conformam a subjetividade 

desses sujeitos com informações a serem desveladas e compreendidas e, desse 

modo, contrapor à homogeneização que se faz da velhice e à generalização de 

atributos individuais, ou seja, somente de perdas sem aquisições ou 

protagonismos. 

Na consonância desse pensamento, Turato (2005) relata que o 

pesquisador qualitativo busca entender o significado individual ou coletivo no 

cotidiano da vida das pessoas, pois: 

[...] em torno do que as coisas significam, as pessoas organizarão 

de certo modo suas vidas. Num outro nível, os significados que as 

“coisas” ganham, passam também a ser partilhados culturalmente 



 

 

e assim organizam o grupo social em torno destas representações 

e simbolismos. (p. 510) 

Quanto à importância da representação da fala individual que é maior 

em relação ao sentido no coletivo foi defendida por vários autores explicitados por 

Minayo e Sanches (1993). Assim descrevem: 

No mesmo sentido [de Bourdieu], existe um comentário feliz de 

Sapir (1967) quando diz que o “indivíduo concretiza, sob mil 

formas possíveis, ideias e modos de comportamento 

implicitamente inerentes às estruturas ou às tradições de uma 

dada sociedade”. O autor acrescenta que “se um testemunho 

individual é comunicado, isto não quer dizer que se considera tal 

indivíduo precioso em si mesmo. Essa entidade singular é tomada 

como amostra da continuidade de seu grupo” (Sapir, 1967:90). 

(MINAYO & SANCHES, 1993, p. 246) 

Além disso, os mesmos autores ainda nos mostram que as 

considerações sobre a representatividade da fala direcionam para outras 

relevantes questões que surgem como tarefas complementares do pesquisador 

qualitativo: o confronto da fala com as observações realizadas nas práticas 

sociais e com a análise das instituições. 

Checar o que é dito com o que é feito, com o que é celebrado e/ou 

está cristalizado. Desta forma, uma análise qualitativa completa 

interpreta o conteúdo dos discursos ou a fala cotidiana dentro de 

um quadro de referência, onde a ação e a ação objetivada nas 

instituições permitem ultrapassar a mensagem manifesta e atingir 

os significados latentes. (MINAYO & SANCHES, 1993, p. 246) 

Quanto à investigação quantitativa deste trabalho, complementou os 

estudos de maneira mais objetiva, cujas características foram mais observáveis e 

visíveis no conjunto da população. A realização do mapeamento do perfil da união 

idosa brasileira permitiu visualizar a magnitude dessas ocorrências no país, 

correlacionadas de forma descritiva à vida do sujeito com a de outros, tanto no 

plano individual como no coletivo.  

Conforme Gil (1991, p. 46): “[...] as pesquisas descritivas têm como 

objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou 

fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis”. 



 

 

Assim sendo, as informações colhidas tanto no plano da investigação 

quantitativa como da qualitativa meio da interação do pesquisador com o objeto 

de pesquisa e alinhavadas nos referenciais teóricos interdisciplinares e nos 

pensamentos e questionamentos propostos pelo tema. As subjetividades e os 

significados que os sujeitos deram às suas ações foram observados no interior de 

uma representatividade maior com seus efeitos nas instituições em determinado 

contexto e curso das transformações sociais. 

Para Minayo e Sanches (1993) a relação entre as pesquisas 

quantitativas e qualitativas “[...] do ponto de vista metodológico não há 

contradição, assim como não há continuidade, entre investigação quantitativa e 

qualitativa. Ambas são de natureza diferente” (p. 247). Quanto ao “[...] ponto de 

vista epistemológico, nenhuma das duas abordagens é mais científica do que a 

outra” (idem). No entanto, finaliza a autora, se as duas pesquisas não se reduzem 

ao um continuum, a relação entre elas também não pode ser pensada como 

oposição contraditória: 

Pelo contrário, é de se desejar que as relações sociais possam 

ser analisadas em seus aspectos mais “ecológicos” e “concretos” 

e aprofundadas em seus significados mais essenciais. Assim, o 

estudo quantitativo pode gerar questões para serem aprofundadas 

qualitativamente, e vice-versa. (idem, idem) 

Dessa maneira, a pesquisa deste trabalho foi quantiqualitativa, tendo 

em vista que analisamos um programa de TV e um filme, relacionando-os com a 

magnitude dos dados estatísticos coletados somados à análise do contexto de 

época e às implicações aos dias de hoje.  

Como idosos foram considerados as pessoas de 60 anos de idade ou 

mais, conforme a Política Nacional do Idoso (PNI, 1994).  

No plano qualitativo, a investigação subjetiva se efetuou de duas 

maneiras:  

1. Interpretação de uma reportagem apresentada pela jornalista Chris Flores no 

programa de televisão “Hoje em Dia”, da TV Record, em março de 2012, no 

quadro intitulado “Melhor idade: hora da virada”:  



 

 

A história escolhida foi a de João, 76 anos, viúvo há 10 anos, e Beatriz, 65 anos, 

que ficara viúva havia pouco tempo. Quis o destino que os dois se conhecessem, 

no Centro de Referência do Idoso da Zona Norte (CRI Norte), em São Paulo, para 

protagonizarem a virada em suas vidas com a 

realização do casamento na velhice. 

Em 2010, João chegou ao CRI Norte com dores 

nas costas e sorriso pra lá de desfalcado, e 

Beatriz, com depressão por causa da viuvez 

recente e fortes dores pelo corpo. Tendo sido 

encaminhados para a fisioterapia, João, 

gentilmente, logo ofereceu o ombro amigo à 

Beatriz que chorava muito em decorrência da depressão. Nas sessões de 

fisioterapia, as conversas passaram a se tornar cada vez mais calorosas, mas 

nenhum deles tinha a coragem de manifestar o interesse maior que estava 

havendo entre eles. Até que, dois dias depois do encontro casual nos corredores 

do centro de referência, com Beatriz saindo do consultório e João da sala do 

dentista vivenciar, no Dia dos Namorados, o primeiro encontro e o primeiro beijo. 

A paixão foi tão rápida que um ano depois 

estavam subindo ao altar. Beatriz realizou o 

sonho de casar com vestido de noiva e buquê 

de rosas vermelhas na mão, tudo o que ela 

não tivera no primeiro casamento, agora 

permitido ao encantador João. Oito meses 

depois, eles garantiam que a vida a dois ia 

muito bem e que ainda estavam em lua de mel. 

Com o casamento a família cresceu, pois os 

sete filhos de Beatriz uniram-se aos cinco de João. Ao todo agora o casal tem 33 

netos e 6 bisnetos. Uma grande família que foi unida pelo amor. 

2. O filme “Desejo Proibido” foi a narrativa escolhida para tratar da vivência da 

união homoafetiva na velhice: 



 

 

Uma produção americana de 2000, “If These Walls Could Talk 2”, intitulado, no 

Brasil, como “Desejo Proibido”, em Portugal, “Amor no Feminino”, foi inspirado na 

sequência de outro filme polêmico de 1996, com o mesmo título  (no Brasil: “O 

Preço de uma Escolha”), cujo enredo aborda três histórias de mulheres que 

habitaram a mesma casa, em diferentes épocas, envoltas na decisão de realizar 

ou não o aborto. 

O filme “Desejo Proibido”, com a mesma estrutura, desenvolve a temática 

polêmica e emblemática da homossexualidade feminina. Os três episódios 

ocorridos na mesma casa são ambientados nas décadas de 1960, 1970 e nos 

anos de 2000, cada qual apresentando uma narrativa de acordo com o tempo.  

Na contemporaneidade do filme, chamou-nos atenção a trama da primeira história 

pelo fato de vincular a relação homoafetiva à faixa etária idosa e oportunizar a 

reflexão e discussão pautada na diversidade sexual. Além disso, por possibilitar a 

(in)visibilidade na sociedade no que se refere à conquista da igualdade de direitos 

e à  dignidade da pessoa,  no curso das mudanças sociais desde a época 

retratada no filme  até os dias de hoje. Essa primeira narrativa (segmento 1961) 

teve direção e roteiro de Jane Anderson e produção de Ellen DeGeneres e Mary 

Kane. 

“Amor no Feminino”  

O primeiro episódio, ambientado em 1961, aborda a união homossexual de duas 

mulheres idosas, Edith Tree (Vanessa Redgrave) e Abby Hedley (Marian Seldes).  

Companheiras por 50 anos preservaram-se sempre na exigência de discrição do 

que é privado ao público, por meio de sentimentos contidos e de interação 

silenciosa e distanciada dos familiares, numa época em que esse tipo de relação 

afetivo-sexual era inconcebível e o amparo legal, por via de consequência, 

totalmente inexistente.  

 



 

 

Logo no início da trama, a necessária discrição de afeto se nos apresenta quando 

as duas companheiras, no cinema -, oportunamente, assistindo ao filme “Infâmia” 

(The chindren’s hours), clássico de época que enfocou a difícil fase de a 

personagem se descobrir apaixonada pela sua amiga de infância, - se 

aproximaram fisicamente ao se emocionarem. Ao perceberem algumas risadas, 

se recompuseram por meio de distanciamento nas poltronas e, na sequência, 

deixaram o local, para mascararem as emoções não mais permitidas na interação 

entre elas. 

Edith e Abby, distanciadas constantemente na vida pública, sempre se refaziam 

com atitudes de carinho e atenção quando voltavam à intimidade da casa que 

haviam adquirido juntas. No filme, são repassadas atitudes conquistadas ao longo 

dos 50 anos de convivência respeitosa e afetuosa, experimentadas agora na 

velhice. 

A convivência entre as duas é interrompida quando Abby cai de uma escada e é 

levada ao hospital. Nas cenas que se passam na sala de espera, Edith, calada e 

discreta, é o oposto de outra mulher, que externa toda a sua angústia e ansiedade 

por notícias do marido, também internado, vítima de um infarto. Esta é 

prontamente atendida pelo médico e pela enfermeira, ao contrário do que 

acontece com Edith que, por ser simplesmente uma amiga e não ser considerada 

da família, é ignorada.  Depois de esperar a noite toda por informações, na manhã 

seguinte, Edith descobre que a companheira Abby falecera, supostamente em 

decorrência de “derrame cerebral” e somente a família poderia providenciar o 

enterro.  

Edith, agora sozinha, tem de sufocar o sofrimento da perda, a indiferença e o 

desprezo de não ser considerada da família, tanto pelo hospital quanto pelos 

parentes que se tornam os herdeiros legais da companheira morta e tomariam 

depois a posse da casa e de todos os pertences que supostamente eram apenas 

de Abby.  

À companheira viva restaria ainda o rearranjo da casa para os familiares não 

perceberem que lá habitava o afeto entre iguais e o conformismo da situação 

posta à época. 



 

 

A mescla de desesperança e desamparo sob outras formas de amar marcaria o 

final da trama, se não fosse a força do acúmulo de anos de significados de 

“desejo proibido”, cuja cumplicidade e parceria amorosa se prolongaram para 

além da morte e que nem o preconceito conseguiu anular ou mudar o curso das 

transformações sociais. 

 

Quanto ao plano quantitativo, cumpre informar que a investigação 

objetiva foi realizada com os dados coletados do IBGE, que é o órgão 

responsável pelas informações sobre as nupcialidades no país.  

Como união conjugal considerou-se não somente o casamento 

heterossexual, mas também a união estável homoafetiva, que são consensuais, 

mas não necessariamente legalizadas.  

A coleta desses dados foi feita da seguinte maneira:  

1) da publicação realizada pelo IBGE, “Estatísticas do Registro Civil”, de 2010, 

obtivemos as taxas de nupcialidade legal3 por 1000 habitantes acima de 15 anos, 

que foram calculadas pelo próprio instituto, no período de 2000 a 2010; 

2) da base de dados do IBGE, de fonte secundária, utilizamos o “Sistema IBGE 

de Recuperação Automática (SIDRA) que contêm os dados agregados do 

“Registro Civil” (parte heterossexual) e do “Censo Demográfico 2010” (parte 

homoafetiva) disponibilizados na página do IBGE (www.sidra.ibge.gov.br), a 

saber: 

a) do “Registro Civil” serviu para a coleta de dados sobre o casamento 

(heterossexual), cujas fontes primárias são os Cartórios de Registro Civil de 

Pessoas Naturais. As variáveis coletadas foram por idade, sexo e estado civil 

antes do casamento e idade do outro cônjuge; 

                                                 
3
 A taxa de nupcialidade legal calculada pelo IBGE é a divisão do número de casamentos de pessoas de 15 

anos ou mais de idade pela população deste mesmo grupo etário multiplicado por 1000 (IBGE, 2010a). 



 

 

b) do “Censo Demográfico 2010” foi utilizado para a coleta de dados da união 

homoafetiva declaradas no domicílio. As variáveis foram por idade, sexo e 

localidade (Estado) de ocorrência. Como uniões homoafetivas foram 

consideradas as uniões consensuais. 

 Os resultados foram apresentados na forma de gráficos e tabelas. 

Com base na ideia de contrageneralização que se faz da velhice, 

buscamos conhecer e compreender a fala do sujeito em sua situação adicionada 

à magnitude das ocorrências no país, as quais atuaram de forma complementar à 

contextualização da temática deste trabalho. Os vínculos, as relativizações das 

teorias e dos conceitos formaram o contraponto das generalizações e dos 

possíveis protagonismos com novas possibilidades de ser velho e de se viver a 

velhice, considerando a diversidade sexual percebida na velhice. Dessa forma, 

fomos ao encontro de outro objetivo específico que foi a contribuição deste 

trabalho aos programas de políticas sociais que atentam para a diversidade 

afetivo-sexual nesta etapa da vida. 

 

Limitação dos dados 

As informações sobre o casamento, bem como a separação e o 

divórcio compõem as nupcialidades legais ou formais brasileiras coletadas pelo 

IBGE, cujas fontes primárias são os Cartórios de Registro Civil e de Notas.  

A recente aprovação do casamento homoafetivo, em maio de 2013, 

não foi viabilizada ainda para a coleta desses dados no país. Assim sendo, 

recorremos à união estável para abordar a união homoafetiva. Porém, para essas 

uniões não há também bancos de dados formados, sejam heterossexuais ou 

homoafetivas, já que o IBGE não realiza tal coleta de dados, muito menos no que 

diz respeito à união consensual. Além disso, em relação à união estável 

homoafetiva, observamos que, somente a partir de maio de 2011, é que foi 

possibilitado, pelo STF, o registro em cartório dessa união.  

Portanto, ao invés de utilizarmos os dados referentes a casamento e à 

união estável legal homoafetiva, usamos os que mencionam as uniões 



 

 

consensuais estáveis, entre pessoas do mesmo sexo, declaradas no Censo 2010. 

Nele foram incluídas, pela primeira vez, perguntas sobre as uniões existentes nos 

atuais e diversificados arranjos familiares no país, como foi o caso da pergunta 

sobre cônjuges de mesmo sexo no domicílio. O atual censo demográfico é a única 

referência oficial de dados estatísticos sobre a união homoafetiva que existe em 

todo o país.  

Entendemos que o fato acima não descaracteriza o propósito do 

mapeamento do perfil das uniões homoafetivas. De acordo com o gerente técnico 

do Censo 2010, Marco Antonio S. Alexandre (IBGE, 2010), o censo revela 

características fundamentais e estruturais da população brasileira e seu domicílio, 

com informações concretas para o planejamento de programas sociais. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS E ANÁLISES 

 

 

 

 

 

ara conhecermos de maneira objetiva a dinâmica das uniões idosas 

brasileiras, celebradas na população, utilizamos as bases de dados 

disponibilizadas pelo IBGE. De maneira complementar, apresentamos as 

narrativas de um programa de TV e de um filme, já referidos no item anterior, para 

compor os significados que tais ações representam aos que vivenciam tais 

uniões. 

No Cenário I utilizamos os dados do IBGE sobre as nupcialidades 

idosas brasileiras, para abordarmos o casamento heterossexual e analisamos a 

matéria jornalística da série “Melhor idade: hora da virada” exibida no programa 

“Hoje em Dia”, da TV Record.  

No Cenário II consideramos as uniões consensuais homoafetivas 

idosas, com a coleta dos dados do Censo Demográfico 2010 e, simultaneamente, 

procedemos à análise da primeira narrativa do filme “Desejo Proibido” que 

representou outra forma de amar e de se viver a velhice, ou seja, expressando 

desejos e sentimentos afetivo-sexuais, diferenciados da maioria, e suas 

implicações postas à época e que perduram até os dias de hoje. 

 

 

 

  

P 
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Onde está a vida que perdemos ao viver? 

 Onde está a sabedoria que perdemos no conhecimento? 

 Onde está o conhecimento que perdemos na informação? 

 

(Eliot) 

 

 

3.1 Cenário 1: Hora da virada, opção também à velhice  

Com sorriso novo e realizando sonhos “até que a morte os separe”. Foi 

assim que João, de 76 anos, viúvo há 10 anos, e Beatriz, de 65 anos, viúva havia 

pouco tempo, protagonizaram a virada em suas vidas com a efetivação do 

casamento na velhice, em 2010. Assim como essa história, que foi exibida no ano 

seguinte, no programa de televisão, muitos outros velhos, do mesmo modo que 

os mais jovens, estão contribuindo para o aumento das taxas de nupcialidades no 

país. 

No Brasil, em 2010, foram registrados 977,6 mil nupcialidades. Na série 

histórica do IBGE (2010a), verificou-se que a taxa de nupcialidade legal cresceu 

10%, passando de seis casamentos por 1000 habitantes, em 2000, para 6,6, em 

2010. Embora, nessa última década, tenha ocorrido o crescimento, essas taxas 

não se aproximaram das verificadas em meados da década de 1970, quando 

atingiu o seu maior incremento, em 1976, com 13,2 casamentos por 1000 

habitantes, declinando na maioria dos anos das décadas posteriores (Anexo 1). 

Conforme análise do IBGE (2010a), no país, especialmente de 2003 a 

2008, a retomada de crescimento das taxas de nupcialidades foi atribuída à 

melhoria do acesso aos serviços de registro civil de casamento e à mudança no 

Código Civil de 2002, que proporcionou o incentivo dos casais pela procura de 

legalização da união e a oferta coletiva de casamento que barateou os custos na 

época. Além disso, ressaltam-se as mudanças na composição etária da 

população menor de 15 anos e o envelhecimento da população que influenciaram 

no cálculo das taxas de nupcialidades legal.  

No que diz respeito às pessoas idosas, em 2010, foram registradas 

41,9 mil nupcialidades. Nessa última década, foi revelado o aumento da 

participação idosa nas uniões formais, ao passar de 3,2%, em 2000, para 4,3%, 



 

 

em 2010, sendo a participação dos idosos de 74% (31 mil) e das idosas de 26% 

(11 mil) (Tabela 1). 

Tabela 1 – Casamentos. Total Brasil e idoso, por sexo 

Ano: 2000 e 2010 

 

O acréscimo verificado no casamento dos idosos vai ao encontro das 

afirmações de estudiosos da Gerontologia sobre as mudanças na forma de ser 

velho e de se viver a velhice, nos dias de hoje. De fato, o conhecimento 

interdisciplinar sobre o envelhecimento propiciou a compreensão sob outros 

olhares que não fossem por meio de generalizações de atributos que negavam e 

reprimiam o papel social dos mais velhos e contribuíam para a decadência física e 

psíquica dos idosos, ainda cercados de preconceitos e estereótipos.  

Importa, então, resgatar o pensamento complexo, como o preconizado 

por Morin, que considerar o sujeito na sua totalidade, em seu contexto global e 

multidimensional. Deve-se, pois, fazer convergir as várias disciplinas e comunicar 

as instâncias dos conhecimentos fragmentados e desconectados entre si 

concebendo “a unidade do múltiplo, a multiplicidade do uno” para a pertinência da 

vida que liga o todo-partes e a complexidade da realidade ao desenvolvimento 

humano. 

Investigações subjetivas em busca de significados mais singulares 

apontam que não existe uma única velhice, mas várias velhices com experiências 

diversificadas a serem desveladas e contrageneralizadas da homogeneidade que 

se faz dessa etapa mais avançada da vida (Mercadante, 2012). Ações 

protagonistas entre os mais velhos indicam possibilidades de novos projetos de 

vida guiados pela busca do prazer e da satisfação pessoal, que antes eram 

Em QT e %

n % n %

Brasil 694.872   100% 977.620   100%

Idoso 22.292     3,2% 41.959     4,3%

    Homem 16.892     75,8% 31.040     74,0%

    Mulher 5.400       24,2% 10.919     26,0%

Fonte: IBGE/SIDRA (2012) - Registro Civil

2000 2010
Nupcialidades



 

 

exclusivos da juventude (Debert, 2008). Assim, investigamos sob a ótica dessa 

compreensão, qual seja, a de que o conhecimento pertinente une o fato biológico 

ao sociocultural e vice-versa ao pleno desenvolvimento humano. 

Retomemos: no Centro de Referência ao Idoso (CRI), na região Norte 

de São Paulo, os nossos protagonistas, João, com dores na coluna e com sorriso 

desfalcado conheceu Beatriz, recém-viúva, com depressão e reflexo das dores 

pelo corpo. Interpretando as ações posteriores desses sujeitos, concluímos que, 

ao invés de se deixarem levar pelo imaginário do senso comum, foram 

direcionados a outras velhices, que não aquela das perdas e de decadências 

físicas. Permitiram-se, nos corredores de espera e nas salas de fisioterapia, a 

cumplicidade, a fim de realizar novos sonhos, novas empreitadas pela via do 

matrimônio na velhice.  

Eu chorava muito quando cheguei aqui. Eu chorava muito porque 
estava com depressão brava, eu chorava muito. [Beatriz] 

Eu falava pra ela: “Minha senhora, a vida é assim mesmo. Hoje a 

gente tá assim, mas amanhã existe uma melhora. A gente tem 

sempre que batalha”. [João] 

 Dessa forma, passados dois meses depois, o ombro amigo e o sorriso 

novo de João conquistaram Beatriz. Um ano depois, no Dia dos Namorados, 

Beatriz chorava, dessa vez, pela realização do casamento dos sonhos quando 

subiu ao altar com vestido de noiva e carregando nas mãos o buquê de rosas 

vermelhas, na presença de duas grandes famílias unidas pelo amor na velhice. 

Foi um sonho pra mim. [Beatriz]  

Faça então do jeito que você sonhou. [João] 

 Nos grupos etários idosos de nossos protagonistas, foi verificado 

crescimento nas taxas de nupcialidades legais, no período de 2000 a 2010, tanto 

para os homens como para as mulheres. No mesmo período, quando 

comparamos com a taxa registrada na população geral (10%), o crescimento 

verificado por grupo etário idoso foi muito maior. Nos grupos das mulheres, as 

maiores variações das taxas do período foram: 60-64 anos, aumento de 54,5% e 

65 e mais de idade, 40%; para os homens registrou-se um aumento de 51,9% 



 

 

para as idades 60-64 anos, e 26,9% para aqueles de 65 e mais de idade  

(Gráfico 1). 

 Embora se registrassem maiores crescimentos às mulheres, a razão 

das taxas mostrou que os homens do grupo 60-64 anos e 65 e mais de idade 

casaram, respectivamente, 2,4 e 4,7 vezes mais que as mulheres.  

Gráfico 1 - Taxa de nupcialidade legal idosa. Total Brasil e idoso, por sexo e faixa etária 

Anos: 2000, 2005 e 2010 

 

Fonte: IBGE (2010a) – Estatísticas do Registro Civil. 

 
Para explicar o envelhecimento diferenciado entre homens e mulheres, 

vale mencionar autores, a exemplo de Goldani que destaca a crescente 

proporção de mulheres em relação aos homens, ou seja, a chamada feminização 

da velhice que é uma tendência mundial. Para a autora, esse fenômeno se 

explica pelo fato de a mortalidade da população feminina ser menor que a 

masculina, o que se mantém ao longo do tempo. As origens são atribuídas às 

diferenças biológicas e aos estilos de vida dos homens associados aos fatores de 

riscos à saúde (fumo, alimentação inadequada, comportamentos e ocupações de 

risco, maior competição e estresses) (GOLDANI, 2009). Para Camarano (2010), 

as perspectivas são as de continuidade do envelhecimento populacional e a 

diminuição da taxa de mortalidade nas idades avançadas. Além disso, a 

tendência é que a população seja cada vez mais velha e predominantemente 

feminina, vivendo nas áreas urbanas e sozinhas.  
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No Censo 2010 confirmamos na população idosa a existência de 2,3 

milhões de mulheres (11,1%) a mais que os homens, ou seja, 55,5% eram de 

idosas e 44,5% de idosos (IBGE, 2012) o que ratifica o maior contingente 

feminino na velhice. Com a Tábua de Mortalidade de 2010, divulgada pelo IBGE 

(2011), verificou-se a tendência da esperança de vida ao nascer, com cerca de 8 

anos a mais de longevidade às mulheres (77,3 anos) quando comparada aos 

homens (69,7 anos).  

Pelo que se expôs, uma das possíveis explicações de as mulheres 

idosas casarem em menor quantidade, em parte, é pela falta de parceiros da 

mesma idade. Além disso, observamos ainda nos estudos de Goldani (2009), 

diferenças de preferências etárias para o casamento na velhice, ou seja, os 

homens idosos optam por se casarem com mulheres mais jovens, ao passo que 

as mulheres costumam casar com homens mais velhos. Dessa maneira, 

diminuem as chances de as mulheres mais velhas encontrarem parceiros mais 

velhos.  

Segundo a mesma autora, em 1995, o grupo etário masculino 

compreendido entre 60-64 anos, escolheu parceiras com 45,6 anos, e entre as 

mulheres deste mesmo grupo, a preferência mediana foi de 65,3 anos. No 

entanto, em nossos estudos, em 2010, foi verificado que os homens idosos se 

uniram mais com as mulheres dos grupos etários 50-54 e 55-59 anos, 

respectivamente, 17,7% e 16,1%. Essas uniões revelaram que, em 2010, diminuiu 

a preferência de união masculina idosa por mulheres cada vez mais novas, 

quando comparadas com os estudos de Goldani, de 1995. Por outro lado, as 

mulheres idosas continuaram concentrando as uniões, na sua maior parte, no 

grupo etário masculino mais velho, 65 ou mais de idade, 60,1%, depois no grupo 

60-64 anos, 14,8%, (Gráfico 2).  

  



 

 

Gráfico 2 -  Participação (%) da preferência de nupcialidade do idoso brasileiro, por sexo 
do cônjuge e faixa etária do outro cônjuge. Ano: 2010 

 

 

(*) excetos as idades ignoradas, não declaradas e menores de 15 anos. 

Fonte: IBGE/SIDRA (2012) – Registro Civil 

Considerando-se o total de idosos (as), por estado civil, em 2010, 

observeou-se que os divorciados (43,8%) foram os que mais contraíram 

matrimônios, seguidos dos viúvos (28,8%) e dos solteiros (27%). Ao contrário, as 

solteiras (47,3%) foram as que mais se casaram, seguidas das divorciadas 

(27,8%) e das viúvas (24,6%) (Gráfico 3).  

Gráfico 3 -  Participação (%) da nupcialidade do idoso brasileiro, por sexo e estado civil 
no momento do casamento. Ano: 2010 

 
Fonte: IBGE-SIDRA (2012) – Registro Civil 
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Por estado civil idoso e faixa etária do outro cônjuge, no momento do 

casamento, os homens idosos divorciados e os viúvos, respectivamente com 

19,1% e 18,5%, casaram-se mais com as mulheres da faixa etária 50-54 anos; os 

solteiros, 23,6%, deram a preferência às mulheres mais velhas, 65 anos ou mais 

de idade (Tabela 2). No que tange às mulheres idosas, a preferência matrimonial 

comum foi ao grupo etário masculino mais velho, 65 ou mais de idade, a 

participação das solteiras, 64,4%, viúvas, 60,5%, e divorciadas, 53,1%; a segunda 

maior preferência, também comum a todas as idosas, foi pela faixa etária anterior 

de 60-64 anos (Tabela 3).  



 

 

Tabela 2 -  Participação (%) da nupcialidade do idoso brasileiro, por estado civil do 
Homem idoso e faixa etária da Mulher.  Ano: 2010 

 

 

Estado civil do 

homem idoso

Faixa etária da 

mulher
%

Solte
iro

Menos de 15 anos 0,0%

15 a 19 anos 0,3%

20 a 24 anos 1,0%

25 a 29 anos 1,8%

30 a 34 anos 3,5%

35 a 39 anos 5,0%

40 a 44 anos 7,9%

45 a 49 anos 11,2%

50 a 54 anos 14,7%

55 a 59 anos 17,2%

60 a 64 anos 13,7%

65 anos ou mais 23,6%

Idade ignorada 0,0%

Subtotal 27,0%

Solte
iro

Viú
vo

Menos de 15 anos 0,0%

15 a 19 anos 0,1%

20 a 24 anos 0,7%

25 a 29 anos 2,0%

30 a 34 anos 3,5%

35 a 39 anos 5,7%

40 a 44 anos 10,5%

45 a 49 anos 15,3%

50 a 54 anos 18,5%

55 a 59 anos 16,5%

60 a 64 anos 13,0%

65 anos ou mais 14,2%

Idade ignorada 0,1%

Subtotal 28,8%

Viú
vo

D
iv

orc
ia

do

Menos de 15 anos 0,0%

15 a 19 anos 0,2%

20 a 24 anos 0,7%

25 a 29 anos 2,6%

30 a 34 anos 5,4%

35 a 39 anos 7,7%

40 a 44 anos 12,8%

45 a 49 anos 17,0%

50 a 54 anos 19,1%

55 a 59 anos 15,3%

60 a 64 anos 10,6%

65 anos ou mais 8,5%

Idade ignorada 0,0%

Subtotal 43,8%

Não declarado Subtotal 0,4%

100,0%

Fonte: IBGE/SIDRA (2012) - Registro Civil
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Tabela 3 -  Participação (%) da nupcialidade do idoso brasileiro, por estado civil da 
Mulher idosa e faixa etária do Homem.  Ano: 2010 

 

 

  

Estado civil da 

mulher idosa

Faixa etária do 

homem
%

Solte
ira

Menos de 15 anos 0,0%

15 a 19 anos 0,1%

20 a 24 anos 0,5%

25 a 29 anos 0,8%

30 a 34 anos 0,6%

35 a 39 anos 1,3%

40 a 44 anos 1,6%

45 a 49 anos 3,2%

50 a 54 anos 4,8%

55 a 59 anos 8,3%

60 a 64 anos 14,3%

65 anos ou mais 64,4%

Idade ignorada 0,1%

Subtotal 47,3%

Solte
ira

Viú
va

Menos de 15 anos 0,0%

15 a 19 anos 0,1%

20 a 24 anos 0,1%

25 a 29 anos 0,4%

30 a 34 anos 0,6%

35 a 39 anos 1,1%

40 a 44 anos 2,6%

45 a 49 anos 5,0%

50 a 54 anos 6,3%

55 a 59 anos 10,2%

60 a 64 anos 13,0%

65 anos ou mais 60,5%

Idade ignorada 0,0%

Subtotal 24,6%

Viú
va

D
iv

orc
ia

da

Menos de 15 anos 0,0%

15 a 19 anos 0,0%

20 a 24 anos 0,2%

25 a 29 anos 0,2%

30 a 34 anos 0,6%

35 a 39 anos 1,7%

40 a 44 anos 2,9%

45 a 49 anos 4,7%

50 a 54 anos 8,4%

55 a 59 anos 10,7%

60 a 64 anos 17,3%

65 anos ou mais 53,1%

Idade ignorada 0,0%

Subtotal 27,8%

Não declarado Subtotal 0,4%

100,0%

Fonte: IBGE/SIDRA (2012) - Registro Civil
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Confirma-se, então, como já dito, que houve uma diminuição na 

preferência de união masculina idosa por mulheres cada vez mais novas. O 

imaginário social sobre os homens mais velhos casarem com as mulheres mais 

jovens foi contrariado, uma vez que, neste estudo, ficou claro que, em 2010, as 

escolhidas mais jovens eram da faixa etária com 50-54 anos, inclusive para 

muitos solteiros, cujas maiores preferências foram a partir desta faixa etária, 

conforme verificado nas Tabelas 2 e 3.  

Podemos dizer, então, que a envelhescência é a fase preferida de 

matrimônio dos homens idosos. Berlinck (2000) utilizou o termo envelhescente em 

sua análise psicanalítica sobre a velhice para designar a fase da vida psíquica, na 

qual se começa a refletir sobre “[...] um desencontro entre o inconsciente 

atemporal e o corpo, âmbito da temporalidade [...]” (p. 193). 

Em relação às mulheres idosas, independentemente dos estados civis 

antes do matrimônio, os números mostraram que a maioria preferiu manter-se no 

mesmo padrão, ou seja, casar-se com o grupo etário idoso mais velho. Beatriz (65 

anos), a nossa protagonista, reforçou esse padrão, por sua vez, João (76 anos), 

como viúvo, não escolheu seguindo o padrão dos homens idosos (50-54 anos), já 

que Beatriz era 11 anos mais nova. 

Apesar de os dados objetivos terem revelado a continuidade de 

algumas tendências observáveis pelos números, esta pesquisa os compreendeu 

também como indicadores complementares que abarcam dados mais expressivos 

e visíveis da realidade observada por meio da análise. Porém, tratar de forma 

isolada esses dados é uniformizá-los com regularidades e uniformidades no 

comportamento humano para outras comparações, do mesmo modo que 

preconiza o discurso da corrente positivista que isola os fenômenos do contexto, 

quantifica as causas e os efeitos sem considerar as subjetividades e diversidades 

dos sujeitos pesquisados (MINAYO & SANCHES, 1993). 

Todavia, a proposta metodológica de integração complementar de dois 

métodos de naturezas distintas se baseou também na qualidade dos fenômenos 

para abranger os significados nas falas dos sujeitos a respeito de suas ações, 

seus pensamentos, desejos e sentimentos. Ou seja, possíveis acumulações 



 

 

quantitativas, mesmo aquelas que ainda não tomaram formas, mas que são “[...] 

capazes de registrar as fases transitórias mais íntimas e mais efêmeras das 

mudanças sociais [...]” (BAKHTIN, 1986 citado por MINAYO, 1993, p. 245) 

Assim prosseguindo, quando o assunto envolve a sexualidade e a 

afetividade com seus pares, os estudos etnográficos abordados por Debert 

mostraram que os discursos das idosas solteiras, separadas ou viúvas deixaram 

entrever “desdenho”, “ironia”, “dúvidas” quanto às vantagens e qualidades da 

sexualidade provenientes da união com os homens mais velhos, muitas vezes, 

considerados por elas como “frágeis”. Às idosas separadas e viúvas, a noção de 

sexo como obrigação que lhes marcou a fase mais jovem, está muito presente em 

seus depoimentos.  Interpreta Debert que o avanço da idade parece ter vindo 

como uma liberação de mais essa obrigação. Por outro lado, os dados estatísticos 

de 2010 mostraram a continuidade da preferência das idosas pelo matrimônio 

com idosos mais velhos. Um discurso que aparece de forma mais branda nos 

relatos das solteiras pode justificar a sua maior contribuição na participação dos 

casamentos na velhice. 

Outros relatos de idosas, em sintonia com vários trabalhos 

etnográficos, abordados também no trabalho de Debert, mostraram que as 

mulheres dizem que os homens só se interessam por mulheres mais velhas “[...] 

quando querem sossegar em casa e precisam de alguém para fazer o serviço 

doméstico”. Em contrapartida, os dados estatísticos apontam para a diminuição 

da preferência masculina por mulheres mais novas.  

Além disso, vimos que o nosso protagonista, João, apesar de ter-se 

unido com Beatriz, mais nova, ela pertence à faixa etária mais velha, portanto 

uma diversidade que foge do padrão preferencial dos homens idosos. Outro 

padrão quebrado por João é que ele passa a roupa e limpa a casa [sic].  

Talvez, possamos vislumbrar em nosso protagonista uma efêmera e 

íntima transformação social em curso que aproxime cada vez mais os pares no 

discurso e na prática, observável tanto pela investigação da qualidade dos 

sujeitos como pela quantificação de suas ações protagonistas. 
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“O direito não regula sentimentos, mas 

define as relações com base neles geradas [...]” 

 

(Andrighi) 

 

 

3.2 CENÁRIO II: DESEJOS ENTRE QUATRO PAREDES 

No cenário anterior, valemo-nos da base de dados das nupcialidades 

para trabalharmos o casamento heterossexual. Conforme já explicado no item 

referente à Metodologia, para este cenário II, em virtude de ser recente a 

aprovação do casamento homoafetivo, ou seja, em maio de 2013, não foi 

viabilizada ainda a coleta dos dados no país. Portanto, em vez de casamento 

utilizamos os dados de uniões estáveis, entre pessoas do mesmo sexo, 

declaradas no Censo 2010, as quais são consensuais, mas não necessariamente 

legalizadas. Reafirmamos que, no que diz respeito às uniões estáveis legais 

(heterossexual ou homoafetiva), de fato, ainda não foram colhidos dados no país. 

No Censo 2010, quando o IBGE incluiu pela primeira vez perguntas 

sobre cônjuges de mesmo sexo nos domicílios, os dados tornaram-se a referência 

estatística da população de homoafetivos unidos conjugalmente.  

O fato de o último censo ter contemplado questões sobre esse tipo de 

união é um indicativo de uma realidade concreta que se caracteriza por uma nova 

dinâmica nos arranjos familiares brasileiros. Conforme comentou o gerente 

técnico do Censo 2010, Marco A. S. Alexandre (IBGE, 2010, p. 13):  

A gente sempre aceitou a declaração, mas explicitamente no 

questionário é a primeira vez. É um avanço, no sentido de que 

essa é uma realidade e, como tal, deve ser captada na 

composição dos arranjos familiares.  

O Censo 2010 revelou que, no país, pouco mais de 60 mil pessoas têm 

cônjuges ou companheiros (as) de mesmo sexo que residiam no mesmo 

domicílio. Desse total brasileiro, 1.116 (1,9%) eram de pessoas idosas, sendo 603 

(54%) homens e 513 (46%) mulheres. (Tabela 4). 

  



 

 

Tabela 4 -  População residente, situação de domicílio por cônjuge de mesmo sexo. Total 
Brasil e do Idoso, por sexo. Em números absolutos e %. 

Ano: 2010 

 

Na análise subjetiva sobre as expressões homoafetivas visibilizadas 

nos filmes, Borges (2007) interpretou que há um deslocamento de representação 

nas narrativas midiáticas no decorrer do tempo: “[...] de um lugar sem importância, 

de uma quase inexistência, para uma posição de atenção e de significação”. (p. 

364). Louro (2008), ao pesquisar os significados das distintas posições-de-

sujeitos e de práticas sexuais e gêneros exibidos ao longo do tempo, apresentou 

a mesma consonância com o autor supracitado, quando refletiu que parece mais 

visível, na atualidade, a pluralidade de identidades e de práticas amorosas e 

sexuais mostradas nas narrativas do cinema.  

No filme “Desejo proibido”, entre os três episódios que compuseram o 

filme, a primeira narrativa foi a que analisamos neste trabalho. Como já descrito, 

neste episódio, se expressam mais intimamente os sentimentos e os desejos da 

união conjugal entre duas mulheres mais velhas e as suas implicações 

ambientadas em 1960. 

Logo na cena de abertura do episódio, fica evidente, apesar de breve, 

uma contextualização histórica sobre o papel esperado da mulher e algumas das 

transformações ocorridas ao longo do tempo. A mescla de algumas das imagens 

do tradicional papel da mulher (casamento, dona-de-casa e esposa atenciosa) 

com a das mulheres na política, no trabalho, na academia militar e nas 

manifestações de grupos organizados (feministas e lésbicas) indicou o viés mais 

significativo e representativo do filme sobre o modo de ser e viver a 

homossexualidade, em especial, a feminina.  

Em QT e %

Uniões 

homoafetivas
n %

Brasil 60.035      100,0%

Idoso 1.116        1,9%

   Homens 603           54,0%

   Mulheres 513           46,0%
Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010.



 

 

 “O que tal visibilidade indicaria? Que os ventos do “novo milênio” 

terminaram com as diferenças, saudando a multiplicidade?” (Louro, 2008, p.87). 

Foi o que indagou a autora ao analisar as muitas formas de amar vistas nas telas 

do cinema, a partir de 1950. 

Uma série de condições culturais, sociais, políticas, econômicas 

vem, desde algumas décadas, possibilitando a multiplicação dos 

discursos sobre a sexualidade, produzindo a visibilidade das 

muitas formas de ser, de amar e de viver, embora se mantenham, 

de modo renovado, divisões, hierarquias, diferenciações. O 

cinema participa, também, deste processo. (LOURO, 2008, p.87) 

Podemos dizer, então, de forma análoga que, como no cinema, o 

Censo Demográfico também se atualiza diante das várias formas de amar à luz 

de antigos conceitos, questionando sobre as  novas concepções de uniões 

conjugais observadas  na população brasileira, em tempos atuais. 

Tal postura confirma o paralelo de visibilidades midiáticas que denotam 

ocorrências contemporâneas de mudanças. O filme “Desejo proibido” foi rodado 

no ano de 2000 e na sequência de outro filme de igual tema polêmico, “If These 

Walls Could Talk”, de 1996, que versou sobre o aborto, ambos em discussões 

ainda polêmicas e emblemáticas na sociedade contemporânea. 

Vale ressaltar o olhar crítico sobre as mídias e a importância de se 

promover e ampliar os espaços de discussões, pois as mudanças ocorrem por 

meio de visibilidades em vários segmentos e campos de atuações até que as 

efetivas transformações da sociedade cheguem ao domínio do cotidiano. 

Conforme expõe Borges (2007, p. 378):  

Na verdade, não dá para afirmar que os textos e as imagens da 

mídia sejam intrinsecamente progressistas ou reacionários, posto 

que, freqüentemente essas fronteiras se misturam em decorrência 

de seu caráter sedutor. 

Além disso, acrescentamos o lado comercial da divulgação do filme. 

Apesar de “Desejo proibido” não ter entrado no circuito comercial, sendo a fita 

exibida apenas em festivais e salas especiais, a publicidade foi bem tradicional 

por contar com atrizes famosas que propiciaram outros apelos publicitários, ao 

invés de se aterem às representações e expressões mais íntimas dos 



 

 

sentimentos entre duas mulheres, em diferentes épocas. Louro (2008, p.89) 

reflete:  

Contrapondo-se a esta característica “inovadora”, a publicidade 

produzida para promover a fita manteve uma perspectiva bastante 

tradicional, ao acenar para a oportunidade que teriam os fãs de 

Sharon Stone (considerada um símbolo sexual, especialmente 

após sua atuação em Instinto Selvagem – Basic Instinct – 1992) 

de vê-la fazendo amor com outra mulher. 

No entanto, a crítica e a compreensão dessa visibilidade na sociedade 

não podem ser entendidas sem se atentar também para o contexto da história da 

homossexualidade e dos movimentos sociais na defesa e garantia de direitos da 

população GLBT (gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transgêneros). 

Como já discutimos no Capítulo 1, ao longo da história, o 

comportamento homossexual é tão antigo quanto a história da humanidade e a 

sua concepção variou de acordo com a época e a sociedade. Na Grécia antiga tal 

procedimento era socialmente regulado e fazia parte da formação cidadã4; na 

Idade Média, pecado; até meados do século 19, ato condenável com punição; na 

maior parte do século seguinte, doença; e, nos dias de hoje, na maior parte do 

mundo, não é categorizado mais como patologia. O comportamento passou a ser 

associado a uma identidade da sexualidade humana, como é o caso da 

orientação homossexual.  

A história da luta das “minorias sexuais”, em diversos lugares do 

mundo, avançou de uma incipiente organização social, que buscava a 

sociabilidade entre os iguais, para os vários movimentos sociais que clamavam 

por mudanças e direitos. A partir da metade do século 20, ao lado de outros 

grupos emergentes (feministas, negros e estudantes), os referidos grupos 

promoveram um paralelo de lutas e reivindicações em defesa de seus interesses, 

dentre eles, a igualdade de direitos universais e civis.  

Conforme Facchini (2011, p. 12) explica: “A presença desses 

movimentos no cenário político fazia ruir a outrora bem estabelecida divisão entre 

                                                 
4
 Em Atenas eram considerados cidadãos os homens livres, maiores de 18 anos e nascidos na cidade. As 

mulheres, os escravos e os estrangeiros não tinham a mesma equiparação, portanto, não tinham a 
participação social nas decisões políticas da cidade.  



 

 

a esfera pessoal e a política” e a voz da “minoria sexual” foi transformada em 

questões de intensos debates e disputas políticas na sociedade. Atualmente, a 

crescente visibilidade do tema que solicita direitos iguais, sobretudo pela 

categoria homossexual, tem repercutido politicamente, não somente no país, mas 

também no mundo.  

“O arco-íris no centro da política” é o título bastante apropriado da 

reportagem de Marsiglia (2013), do jornal o Estado de S. Paulo, de 27/4/2013, por 

meio da qual confirmamos a centralidade e o alcance da questão das “minorias 

sexuais” na política contemporânea. Na França, tão logo foi ratificado, em abril de 

2013, pelo Parlamento o projeto que permite o casamento entre pessoas do 

mesmo sexo e a adoção homossexual, desencadearam-se violentos protestos. A 

matéria traz ainda a entrevista do sociólogo francês Éric Fassin, pesquisador da 

interface política entre questões sexuais e raciais, afirmando que: “Hoje, a 

principal divisão ideológica entre a direita e a esquerda na França se dá na 

questão do casamento igualitário”. 

A participação social nos Estados Democráticos de Direitos pressupõe 

a construção da cidadania pelos sujeitos, sua relação com o fortalecimento de 

práticas políticas e a constituição de direitos. Faleiros (2007) explicita que, ao 

reivindicar tais direitos, as contradições da sociedade vão impulsionando os 

temas na agenda política, e os direitos aos poucos vão sendo implementados nas 

histórias pessoais, na medida que os movimentos sociais por mudanças passam 

a se organizar em mobilizações, protestos e pressões. Além disso, sabe-se que a 

lei por si própria não garante a sua imediata aplicação, sendo necessário, pois, 

promover o campo do debate e da participação social no cotidiano para que o 

direito seja efetivamente consolidado.  

Concordamos com Faleiros (2007, p. 158) quando ele afirma: “As 

pessoas envelhecem nos contextos de suas histórias pessoais e da história da 

cidadania em sua sociedade”. 

Pelo exposto, podemos reiterar que as protagonistas da trama 

escolhida para análise, Edith e Abby, envelheceram no contexto de uma 

sociedade, em que este tipo de união conjugal era inconcebível, outrora até 



 

 

considerado pecado, crime e doença, o que muito contribuiu para aumentar o 

repúdio da relação, discriminação, repressão, insignificância e invisibilidade dos 

sentimentos entre os iguais, ao longo da história até os dias de hoje. 

 Na década de 1960, a vivência entre “quatro paredes” era a única 

possibilidade concreta da união e o início dos movimentos sociais por maior 

liberdade e igualdade de direitos diante da maioria. Para as nossas protagonistas, 

apesar de o conformismo da necessidade de discrição, por meio de sentimentos 

contidos em público, a coragem de viver o “desejo proibido” foi compensada pelas 

atitudes de convivência respeitosa e afetuosa que se conquistaram ao longo de 

50 anos e foram experimentadas na velhice até serem interrompidas com a morte 

de Abby. Porém, os fatos continham ligações que se prolongariam até a 

eternidade.  

Com o episódio do falecimento, à companheira viva restaria ainda o 

rearranjo da casa para não se evidenciar que lá habitava o “amor no feminino”, 

quando da vinda dos familiares de Abby. Os sentimentos de desamparo e de 

insensibilidade dos familiares da companheira morta ficaram iminentes quando o 

sobrinho, o único herdeiro legal de Abby, chegou com a esposa e filha para tomar 

a posse da casa e de quase tudo o que as duas haviam construídos juntas, 

inclusive da dignidade, como podemos perceber nos diálogos:  

Se ela ficar [Edith], seremos os responsáveis por ela. Deve ter 

família. [Esposa do sobrinho] 

E se não a quiserem? [Marido] 

Não é justo tomarmos conta da tia solteirona dos outros. [Esposa] 

[...] 

Parece que a casa era de Abby. [Sobrinho] 

Estava em seu nome, mas nós pagamos a hipoteca juntas. [Edith] 

Entendo. Então é justo que receba algo.  

Como assim?  

Ao vendermos a casa. Pretendia ficar aqui?  

Era o acordo entre mim e Abby....  

Ela deixou um testamento dizendo que queria deixar... a casa 

para você? 



 

 

Não.  

Por mim, tudo bem que permaneça aqui. Talvez possamos 

estabelecer um aluguel. 

Mas Abby e eu já pagamos a hipoteca. Espero não ter que pagar 

um aluguel de novo. 

Veja...O Tio Sam vai cair em cima com o imposto de 

herança...Não posso deixá-la assim e ficar com um buraco no 

bolso. Entendeu? 

Estou aqui há 30 anos... para onde vou? 

Não tem parentes? 

Como assim? 

Alguém que a hospede. 

Não quero ser hospedada... [silêncio] 

Edith, nas cenas finais, foi percebendo o significado de anos de “desejo 

proibido entre quatro paredes” mesclado aos sentimentos de desesperança e 

desamparo legal e familiar que perpassam as longas e históricas construções 

socioculturais de épocas.  

Num olhar mais atento, pode-se observar uma rápida e discreta ênfase 

na preocupação da companheira morta com o desamparo dos mais “frágeis”, nas 

falas de Edith à sobrinha-neta de Abby: 

Não conheceu sua tia-avó, não é? Era muito gentil, não aguentava 

ver nada sofrer. Quando éramos jovens, tínhamos casinha para 

aves e ratos, que ela vigiava por causa do gato. Todos 

sobreviveram. Criaturas tão frágeis! De algum modo, ela os 

ajudou. 

E, ainda quando a sobrinha-neta esboçou maior sensibilidade que o pai 

(sobrinho-herdeiro), interrompendo a conversa entre ele (sobrinho-herdeiro) e a 

Edith:  

Pai! Um dos bebês caiu do ninho. O que faço? [sobrinha-neta de 

Abby] 

Deixe-o. Não poderá sobreviver. Terminem de arrumar as malas 

preciso falar com Edith. [sobrinho] 

Em seguida, diante da proposta de venda da casa e a sugestão para 

que Edith deixe a casa ou pague o aluguel, a “amiga”, cabisbaixa, perplexa por 



 

 

tanta insensibilidade e injustiça tem a sua inquietude repousada no instante em 

que ouviu o canto do filhote de passarinho que caíra do ninho. Confortada, 

reestabelece o vínculo com a companheira e ganha forças para refletir com o 

sobrinho: 

Não conheceu sua tia. As coisas maravilhosas que fez, como era 

boa... e engraçada. [silêncio] E terna. [silêncio] E corajosa...e 

inteligente. [silêncio] Se soubesse o quanto trabalhou...Se a 

conhecesse, saberia o que ela ia querer. E não era isso. 

Certamente que não... [silêncio] [Edith] 

A esperança de um novo amanhã nas várias formas de amar que 

sempre existiram e continuarão a existir é a sutil mensagem final do episódio. 

Edith, no jardim da casa, vai até o filhote de passarinho caído na grama e retorna-

o também à vida, ao colocá-lo de volta na casinha, seu ninho e sua proteção. Do 

mesmo modo, faria a sua companheira, por ter respeito à vida e as várias formas 

de amar incompreendidas pelas pessoas, no contexto da sociedade de época. 

Apreendemos das cenas finais o mesmo que expõe Louro (2008, p. 88): “O 

silêncio sobre a parceria amorosa prolonga-se para além da morte”. 

Nos dias atuais, percebe-se que a esperança e o “desejo entre quatro 

paredes” foram revigorados pela organização dos movimentos sociais por 

mudanças, que, ao longo do tempo, se fortaleceram nas reivindicações por mais 

dignidade e igualdade de direitos e postos na agenda da política contemporânea. 

Com efeito, hoje, em especial, na legislação brasileira, há recentes 

avanços na conquista por direitos civis e de proteção, como foi possibilitado pelo 

reconhecimento da união conjugal homoafetiva, seja por meio de união estável ou 

casamento. Para as nossas protagonistas, por causa da intransigência que existia 

naquela época, não foi possível regulamentar essas relações sociais, muito 

menos o amparo legal, que ocorreu décadas depois em alguns países, como: 

França, Holanda, Espanha, Canadá, África do Sul, Noruega, Suécia, Portugal, 

Islândia, Argentina, Dinamarca, Uruguai, Bélgica e Nova Zelândia; nos Estados 

Unidos, em 13 estados e, desde maio de 2013, o Brasil tornou-se o 15º país a 

consentir o casamento igualitário no mundo, por meio de decisão judicial do CNJ 

(OLIVEIRA, 2013). 



 

 

Como expusemos no Capítulo 1, o reconhecimento legal da união 

conjugal homoafetiva, no Brasil, deu-se primeiro com o reconhecimento da união 

estável, depois com o casamento, ambos regulados no mesmo consenso das 

argumentações de juristas, às quais se vinculou a unidade de duas distintas 

instituições: a constituição de família às relações homoafetivas e a aplicabilidade 

dos princípios da dignidade da pessoa humana. Confirmamos esse consenso, no 

relato da Ministra do STJ, Andrigui (2011), quando da aplicação das normas de 

união estável aos relacionamentos homoafetivos: 

O uso da analogia [da união estável heterossexual] para acolher 

as relações de afeto entre pessoas do mesmo sexo no berço do 

direito de família, suprindo, assim, a lacuna normativa, com o 

consequente reconhecimento dessas uniões como entidades 

familiares, deve vir acompanhado da firme observância dos 

princípios fundamentais da dignidade da pessoa humana, da 

igualdade, da liberdade, da autodeterminação, da intimidade, da 

não discriminação, da solidariedade e da busca da felicidade, 

respeitando-se, acima de tudo, o reconhecimento do direito 

personalíssimo à orientação sexual. 

Apesar de todos esses avanços, o horizonte da “minoria sexual” ainda 

se depara com fortes resistências em vários segmentos da sociedade.  

Como discutido anteriormente, na história, quando diagnosticado o 

comportamento homossexual como patologia (homossexualismo) e depois 

concebido como uma orientação da identidade sexual foi contraposto com o 

heterossexual. Carrara (2009, p. 125) assim explica: 

O esforço de mapear as “anomalias” e de estabelecer categorias 

de identidade pessoal ligadas à orientação sexual levou à 

imposição da heterossexualidade como a orientação sexual 

“natural”, “saudável”, “normal”, desde que praticada entre adultos, 

sendo ela legitimada pelo casamento e associada à reprodução.  

Ainda para Carrara (2009, p. 119): “Uma construção “naturalizada” é 

percebida como um dado inquestionável da realidade, quando de fato as 

condições de ela ser considerada verdadeira são o resultado de um processo 

social”.  

Para o autor, a construção de papéis de gêneros masculino e feminino 

está tão presente no senso comum das sociedades modernas, que àquelas 



 

 

pessoas que não se encaixam nos padrões, é imposta a repressão, a 

discriminação, a disciplina e o controle social. Vale ressaltar as palavras de 

Fazenda (2000): “[...] que o senso comum deixado a si mesmo é conservador e 

pode gerar prepotências ainda maiores que o conhecimento científico” (p. 156). 

Essa concepção natural incutida às relações é justificada e utilizada 

pelos movimentos em defesa das “minorias sexuais”, como forte motivo de 

desigualdades socioculturais, preconceitos e discriminações. De um lado impede 

a conquista de direitos e, de outro, a continuidade da violência praticada contra 

essa minoria.  

Conforme escreve Carrara (2009, p. 118): 

Não há, de fato, nenhuma razão “natural” para que estas 

diferentes questões estejam obrigatoriamente associadas. [...] 

nascer com pênis ou com vagina, por si só, não faz ninguém ser 

“masculino” ou “feminino”, tampouco faz alguém ser, 

necessariamente, heterossexual ou homossexual. Esta suposta 

unidade de aspectos tão diversos é, na verdade, uma criação da 

cultura ocidental moderna. 

A expectativa de mudança se volta à desnaturalização de temas. 

Construtos socioculturais esperados aos comportamentos sexuais são pensados 

à luz da dimensão natural, de relação homem-mulher com a finalidade de 

procriação. Às outras diversidades sexuais não-reprodutivas são marginalizadas o 

suficiente para não emanar a solidariedade, a convivência pacífica e a igualdade 

de direitos, como solicita e reivindica o slogan da causa LGBT: “Diferentes, mas 

não desiguais”. 

Quanto à tolerância, nos parece ser a proposta de refletir e questionar 

se queremos continuar envelhecendo e reproduzindo a concepção natural sobre 

os dois temas complexos investigados: velhice e homossexualidade. Como dito 

anteriormente, com Debert, a velhice concebida naturalmente “como decadência 

física, perda de papéis sociais e retraimento” é continuar a produzir as mesmas 

concepções preconceituosas e de olhares estereotipados. Da mesma maneira, à 

vinculação “natural” que se faz da sexualidade e das outras formas de amar, em 

especial, na fase da velhice acrescenta-se o duplo preconceito: ser velho e 

homossexual. São atitudes que impedem a efetivação de leis e políticas sociais 



 

 

mais inclusivas e de proteção. Além da vivência da liberdade de amar na sua 

plenitude, é preciso que as demandas das protagonistas do filme, cujos direitos 

foram negados de acordo com a concepção de época sobre a homossexualidade, 

tenham visibilidade. 

Nesse sentido, nos tempos contemporâneos o cientista político Mario 

Pecheny define: “Se a homossexualidade é uma condição ou tendência (natural, 

genética ou ancorada no inconsciente ou na infância), não seria justo penalizá-la 

ou persegui-la, e tampouco tentar curá-la” (citado por MARIANO & GROTZ, 

2013). 

Carrara sugere ainda outros componentes que se colocam contra a 

homossexualidade na sociedade atual: 

O estigma não me parece ser apenas causado pelo fato de serem 

relações não-reprodutivas. Outros componentes aparecem, como 

a ideia da promiscuidade sexual, da homossexualidade 

relacionada à pedofilia ou à doença. Ou seja, outros fatores no 

imaginário em torno da sexualidade vão fazer com que ela se 

torne foco de reprovação e preconceito. (citado por MARIANO & 

GROTZ, 2013). 

Voltando às estatísticas, no país, o Censo 2010 revelou a existência de 

união conjugal homoafetiva na velhice. Por faixa etária idosa, o grupo 60-64 anos 

mostrou a maior participação de cônjuges de mesmo sexo, no mesmo domicílio, 

tanto para o total de uniões (51,5%), como o masculino (46,8%) e o feminino 

(57,1%). Na faixa etária mais velha, 80 e mais de idade, encontramos uma 

representatividade de 7% maior que a faixa anterior, 75 a 79 anos, com 5,9%. Por 

sexo, em números absolutos, as mulheres idosas entre 60 e 64 superaram os 

homens, respectivamente, com 293 e 282 ocorrências e também na faixa mais 

velha, 80 anos e mais, com 40 uniões femininas contra 38 masculinas (Tabela 5). 

Tabela 5 -  População residente, situação de domicílio por cônjuge de mesmo sexo. Por 
sexo e faixa etária idosa. Em números absolutos e %.   

 
Ano: 2010 



 

 

 
Fonte: Censo Demográfico IBGE. 

  Por região brasileira, em números absolutos, a região Sudeste, 

concentrou a maior parte das uniões homoafetivas, com 64,2 % (717), em 

seguida Nordeste 14,5% (162), Sul 14,2% (158), Centro-Oeste 4,4% (49), e Norte 

2,7% (30) (Figura 1). 

Figura 1 -  População residente, situação de domicílio por cônjuge de mesmo sexo, por 
Região brasileira. Em números absolutos.  Ano: 2010. 

 

Por estado, em números absolutos, a maior concentração de união 

homoafetiva, no mesmo domicílio, foi observada naqueles onde se localizam as 

grandes metrópoles brasileiras, caso do estado de São Paulo (355), Rio de 

Janeiro (262), Rio Grande do Sul (87) e Minas Gerais (82) (Figura 2). 

Na história dos movimentos sociais, as expressivas marchas de 

contestações das minorias sexuais, ao lado de outras que reivindicam maior 

n % n % n %

60 a 64 anos 575      51,5% 282   46,8% 293   57,1%

65 a 69 anos 286      25,6% 170   28,2% 116   22,6%

70 a 74 anos 111      9,9% 70     11,6% 41     8,0%

75 a 79 anos 66        5,9% 43     7,1% 23     4,5%

80 + anos 78        7,0% 38     6,3% 40     7,8%

Total 1.116   100,0% 603   100,0% 513   100,0%

Faixa etária idosa
Total Homens Mulheres

Norte 
30 

Nordeste
162 

Centro-Oeste 
49 

Sudeste 
717 

Sul 
158 



 

 

liberdade (feminista, estudantil e negro), ocorreram nas metrópoles espalhadas 

pelo mundo, como São Francisco, Paris, Berlim e Nova Iorque.  

A combinação histórica entre as grandes metrópoles e os grandes 

movimentos, mostra a forte relação da vivência da homossexualidade com os 

grandes ambientes urbanos que concentram características de múltiplos mundos 

sociais. São mundos que permitem aos indivíduos pertencerem aos vários 

universos e de terem várias identidades sociais, inclusive a própria subjetividade 

vivenciada pela socialização de identidades iguais, como as encontradas nas 

formações de “guetos” urbanos, em meio a multidão de pessoas e 

acontecimentos (ERIBON, 2008).  

O filósofo Eribon (2008), ao refletir sobre a questão gay nas cidades, 
explica:   

A cidade sempre foi o refúgio dos homossexuais. No fim dos anos 

60, um ativista gay descrevia San Francisco como um “campo de 

refugiados”, para o qual foram pessoas de toda a nação, que 

queriam escapar à impossibilidade de viver vidas gays na 

atmosfera hostil, talvez até odiosa, das cidades pequenas. (p.31) 

[...] não se trata de ir viver em “outro lugar”, em busca de um certo 

anonimato. Trata-se de um verdadeiro corte na biografia dos 

indivíduos. Não é somente um percurso geográfico, ou um meio 

de ter acesso a potenciais parceiros. É também a possibilidade de 

redefinir a própria subjetividade, de reinventar a identidade 

pessoal. (idem, p. 37) 

No Brasil, embora as maiores metrópoles estejam localizadas na região 

Sul e Sudeste, deparamos, em outras localidades, com depoimentos de relações 

homoafetivas idosas, uma distinção que foge do modo de vivência da 

homossexualidade relacionada aos grandes centros urbanos.  

Tal fato foi observado nos estados do Norte e Nordeste (Figura 2), o 

que demonstra que a atual realidade da vivência homossexual talvez não esteja 

somente ligada aos grandes contextos urbanos. A abertura aos novos tempos, em 

parte derivada dos movimentos sociais do passado, permitiu no atual curso das 

transformações sociais a declaração das uniões homoafetivas no Censo 2010 e, 

portanto, a sua visibilidade em outras localidades menores e mais distantes dos 

grandes centros urbanos. 



 

 

Figura 2 - População residente, situação de domicílio por cônjuge de mesmo 

sexo, por Estado brasileiro. Em números absolutos.  

 
Ano de 2010. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 

 

ste trabalho pretendeu, inicialmente, visibilizar uniões conjugais entre 

idosos sob o enfoque de outras diversidades ainda pouco consideradas 

nas investigações, como o afeto entre os sexualmente iguais, a 

homoafetividade.  Indo além da perspectiva habitual de estudos que se pautam 

somente na relação entre um homem e uma mulher e apreendendo outras formas 

de amar, as quais se assentam no imaginário do senso comum e nos juízos de 

embates políticos e religiosos. Na atualidade, destacamos a discussão da 

legalidade da união homoafetiva no mundo e no país.  

Observamos pelos estudos efetuados que, conforme nossa hipótese, 

manter esta invisibilidade homoafetiva nos estudos científicos contribui com a 

continuidade de preconceitos e olhares estereotipados, que geram 

discriminações, no sentido de tratar diferente, anular, de tornar invisível, excluir e 

marginalizar (Carrara, 2009).  

Tão logo começamos a planejar a coleta dos dados a respeito dos 

homoafetivos, a invisibilidade dessas uniões foi averiguada, em decorrência da 

dificuldade de se encontrarem informações estatísticas dessas conjugalidades 

que se diferenciam da maioria heterossexual. Atentando para um contexto mais 

amplo, essa questão, até bem pouco tempo, foi resultado da ilegitimidade da 

relação que não era reconhecida, por causa da discriminação. Para aqueles que 

tinham a coragem de vivenciar tais relacionamentos, eram vistos como tendo 

sentimentos de “desejos proibidos” à margem de aprovação e visibilidade da 

sociedade e família. 

E 



 

 

O tema diverso do valor cultural preponderante, o heterossexual, não é 

somente pouco considerado no meio acadêmico, mas também nos serviços 

sociais e de saúde oferecidos à população e ampliado nas instituições, que têm, 

entre outras missões a de “Retratar o Brasil com informações necessárias ao 

conhecimento da sua realidade e ao exercício da cidadania” (www.ibge.com.br). 

Os serviços acabam por não alcançar o conjunto da população, muito menos, 

quando é conjugada às pessoas de 60 anos ou mais de idade. 

Consequentemente, responder de forma efetiva que solicita, muitas vezes, o 

atendimento específico e equitativo das políticas públicas às reais demandas 

existentes na população.  

A apuração de informações objetivas, que abrangessem o quadro mais 

próximo do tema inicialmente escolhido, observou-se que quase inexistem 

informações estatísticas que vislumbrem a magnitude da homoafetividade idosa 

no país. Há alguns dados que começaram a ser introduzidos aos poucos nas 

estatísticas oficiais, como foi o caso do Censo 2010, que se colocou no curso 

atual das transformações sociais, mas que ainda são insuficientes para a análise 

histórica de suas variáveis.  

Dessa forma, optamos por percorrer também o caminho do casamento 

tradicional formado pela relação de sexos opostos com expectativas, demandas e 

estruturas legitimadas em nossa sociedade, para o qual se oferece uma base de 

dados em que há completude histórica de informações. Tal possibilidade ainda é 

restrita às uniões de mesmo sexo, que tiveram recente aprovação do registro da 

União Estável Homoafetiva e do Casamento, nos cartórios, respectivamente, em 

2011 e 2013. 

Por meio dos dados do casamento (heterossexual), bastante 

abrangentes, verificamos o crescimento desta união na velhice na última década. 

Com isso, vislumbramos o seu protagonismo, como forma de contraponto à 

homogeneização e à generalização que se faz da velhice e, além disso, a 

desmistificação de que o homem idoso se une, preferencialmente, com mulheres 

bem mais jovens, como ocorre no imaginário social. 



 

 

A constatação de declarações homoafetivas idosas espalhadas pelo 

país, solicita maior atenção sobre a existência dessa diversidade fora das grandes 

metrópoles. Como já exposto, há necessidade de serviços específicos e 

equitativos nos serviços de atenção à saúde e aos de suporte social, como as 

instituições de longa permanência próprias à população LGBT, nas quais, como 

se pode prever, haveria menor discriminação e seriam espaços onde ficariam 

mais à vontade pela maior identificação com os demais, de orientação sexual 

diferenciada, do que em local em que houvesse majoritariamente pessoas 

heterossexuais.  

A parte subjetiva deste trabalho mostrou-nos que, para alguns, o 

significado do relacionamento afetivo-sexual está associado à plenitude da 

existência e, por meio dela, a qualidade de vida que abarca a diversidade do 

sujeito e suas expectativas implicadas no contexto psicológico, físico e 

sociocultural. 

Dessa forma, um conjunto de fatores, somados aos dados obtidos 

nesta pesquisa, permitiram compreender e interpretar alguns de seus elementos. 

O tema deste trabalho proporcionou, não somente contrageneralizar a favor da 

velhice de adjetivos positivos compostos de protagonismos com desejos, 

sentimentos e aquisições, mas também de refletir acerca de um tema polêmico e 

emblemático, que é o afeto entre iguais. Dois temas conjugados velhice e 

homoafetividade, cuja complexidade necessita ser desnaturalizada na construção 

de dimensões socioculturais. 

A respeito desse assunto, os discursos conservadores e progressistas 

na arena pública apresentam-se nos embates contemporâneos. De um lado, sob 

a ótica da concepção conservadora, isto é, a de que o afeto, a sexualidade e a 

formação de família, como unidade inerente e vinculada à ideia naturalizada de 

relação homem-mulher com o intuito de procriação devem ser, portanto, mantidos 

e alinhavados na predominância da cultura heterossexual que organiza e 

disciplina o nosso modo de viver nos dias de hoje. Em contrapartida, nota-se 

outra concepção que é a reivindicada pelos defensores da minoria, que, apoiados 

pela esperança progressista dos novos tempos, solicitam a contemplação de 

outro conceito de sexualidade ou outras expectativas socioculturais esperadas de 



 

 

gêneros masculinos e femininos, ou seja, que atendam às formas distintas de 

identidades e subjetividades diferenciadas das predominantes.  

Da mesma forma que os movimentos sociais dessas minorias se 

organizam e protestam para a concretização de mudanças, os movimentos a 

favor da velhice com adjetivos positivos são igualmente requeridas, na arena de 

disputas e de poder de força social.  

No país, na atualidade, há reflexões suficientes que interpretam que a 

negação da igualdade de direitos aos homoafetivos é ir contra os princípios da 

democracia no país e, sobretudo, do respeito aos princípios da dignidade 

humana. O Supremo Tribunal Federal (STF) sinalizou essas mudanças, ao 

aprovar a União Estável Homoafetiva como formação de entidade familiar e à luz 

de princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade, da liberdade, da 

preservação da intimidade e da não-discriminação por orientação sexual. Da 

mesma forma procedeu o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ao permitir o 

registro de casamento entre pessoas do mesmo sexo. 

Este trabalho pretendeu caminhar à luz da cidadania e dos preceitos 

legais estabelecidos na forma de direitos. No entanto, importa lembrar, sem 

contrastar as duas formas de uniões, a heterossexual e a homossexual, em seus 

significados e subjetividades que precisam ser mais bem investigados, cada qual 

em suas especificidades. Rebatidos, sim, quando a construção sociocultural 

produz desigualdades de direitos e impede que os princípios fundamentais da 

dignidade humana sejam concretizados, não somente, no que diz respeito à 

homoafetividade, mas também às demais orientações e outras composições da 

sexualidade humana, como as identidades de gêneros. Da mesma forma, a nosso 

ver, não se deve ater à concepção sobre a velhice que se contrasta com a do 

jovem, uma vez que anula a sua identidade, impedindo que direitos sejam 

efetivados e desejos vivenciados, como em qualquer outra fase da vida. 

No momento, é oportuno ressaltar que outro impedimento à igualdade 

de direitos aos homoafetivos é a forte pressão religiosa que se posiciona contra 

as relações que não sejam as provenientes da relação heterossexual com o 

intuito de formação de família e procriação. Esta concepção conservadora 



 

 

naturalizada ganha força no país, na medida em que há pressões políticas para 

vincular o Estado laico aos interesses religiosos, que se mantêm ainda 

conservadores e intolerantes sobre o assunto. Vale ressaltar que a atual 

Constituição não institui religião alguma como oficial, no país.  

A caminhada deste trabalho significou expressivos investimentos, 

questionamentos, reflexões, descobertas e muita aprendizagem. A opção 

metodológica por duas pesquisas distintas, com a intenção de aproximar a 

realidade do sujeito, englobou muitos esforços e pensamentos acerca do caminho 

escolhido, cujo resultado demonstra a complementaridade de ambas as 

pesquisas que devem ser exploradas tanto por pesquisadores quantitativos como 

qualitativos, no sentido de ampliar as ciências que se voltam ao desenvolvimento 

humano. Apreendemos também que a investigação fragmentada, isolada que não 

integra os vários conhecimentos disciplinares, promove a arrogância das áreas e 

deixa o compromisso ético fechado em si mesmo. 

Finalizando, cumpre acrescentar que este trabalho não pretendeu 

esgotar o assunto, ao contrário, tem a intenção de lançar, abrir o debate sobre o 

envelhecimento populacional brasileiro e desnaturalizar concepções arraigadas 

da velhice e da homossexualidade abordadas aqui e, levando-se em conta uma 

época de transformações societárias.  

 Contudo, não podemos deixar ainda de mencionar e refletir sobre o 

momento de desenvolvimento das relações de produção e reprodução na 

totalidade da vida social, com a atual fase capitalista, cuja hegemonia da ideologia 

neoliberal gera e amplia cada vez mais as desigualdades sociais. Os serviços 

públicos são propositalmente sucateados e para quem possa pagar é ofertado o 

mercado privado, a exemplo de como ocorre na educação e nos serviços de 

saúde (BEHRING, 2009). Assim, uma parcela crescente da população fica em 

desamparo por falta de recursos próprios, num círculo vicioso e expansivo de 

precarização das condições gerais da população, em especial, na faixa etária 

idosa, foco de nosso de investigação. 

 Não podemos perder de vista a importância de se ter como horizonte o 

entendimento das necessárias mudanças societárias e o engajamento dos 



 

 

efetivamente comprometidos com transformações que priorizem a humanização 

das relações entre viver e envelhecer. No fortalecimento de práticas políticas mais 

inclusivas e orientadas para a formulação e implementação de ações públicas. Na 

eficácia do alcance de seus objetivos e na efetividade do atendimento de 

demandas sociais com a capacidade de alterar as situações encontradas, como 

as políticas de prevenção, atenção e promoção e uma adequada rede de suporte 

social que considere a diversidade existente na população. 
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Anexo 1 – Taxas de nupcialidade legal - Brasil - 1974-2010 
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