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Introdução 
 

O presente relatório de estudo decorre da necessidade identificada no âmbito projeto 

LGBT Seniores: Contrariar Tendências, Eliminar Estigmas, promovido pela Obra 

Gay Associação | Opus Gay, e financiado pela Câmara Municipal de Lisboa, que 

decorreu entre junho de 2017 a junho de 2018, o qual previa a realização de um estudo, 

por via do indicador 3 - “trabalho de investigação” cuja descrição refere “Elaboração de 

entrevistas sobre homossexualidade e envelhecimento na população homossexual 

idosa da cidade de Lisboa”.  

 

No seguimento de um estudo anterior sobre pessoas idosas LGBT, assente em 

metodologia quantitativa, promovido pela Obra Gay Associação | Opus Gay, e 

financiado pela Câmara Municipal de Lisboa, foi enunciada a necessidade de aprofundar 

o conhecido nesta área temática, tendo sido definido como compromisso a Realização 

de trabalho de investigação qualitativa através de 15 entrevistas | estudos de caso com 

o objetivo de aprofundar e melhor compreender as questões do envelhecimento, mais 

concretamente na população LGBT no município de Lisboa. 

 

O relatório de estudo, aqui apresentado, revela os resultados do trabalho de 

investigação qualitativa, sobre pessoas idosas LGBT em Lisboa. Pretende ser um 

contributo, na linha dos estudos na área do envelhecimento LGBT, ou seja, na linha de 

investigação dos estudos que identificam os défices do envelhecimento LGBT e que 

combinam a intervenção prática a esse nível, que segundo Henning (2017) têm revelado 

mais contributos para o conhecimento nesta área. 
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Envelhecimento LGBT  
 

A construção social de género, remete, as pessoas em função do seu sexo biológico ao 

cumprimento de papeis sociais estereotipados que servem de base ideológica à 

heteronormatividade, ao patriarcado, ao sexismo e à homofobia. O sexo biológico, a 

identidade de género e os papeis sociais atribuídos em função do sexo, estabelecem 

normas assentes num modelo binário, ou seja, feminino ou masculino. Sendo por isso, 

um modelo exclusivo, e não inclusivo da pluralidade e da autodeterminação das 

pessoas.  

 

A estereotipia de género, categoriza e estrutura socialmente, economicamente e 

politicamente as relações e as expectativas sociais em torno do feminino e do 

masculino. Por um lado, a construção social dominante, sobre o feminino, configura-se 

nos padrões de beleza para consumo, na fragilidade física, nas emoções, nos cuidados 

dos/as outros/as, na procriação, na vulnerabilidade e na fragilidade; enquanto que, a 

construção social dominante, sobre o masculino, assenta na força, na virilidade, na 

competição, na luta, na violência, e na falta (ou pelo menos, desde que não expressas) 

de emoções (Amâncio, 1993). A construção social do masculino, procura legitimar o 

homem como o centro da humanidade, invisibilizando e excluindo tudo, todos e todas, 

que não sejam seus idênticos, o ser-padrão é perspetivado como homem, 

heterossexual, branco, sem deficiência, em idade jovem e de classe média-alta, sendo 

aliás este o perfil base da masculinidade hegemónica. Os estereótipos de género dão 

forma aos conceitos de masculinidades e feminilidades hegemónicas, no sentido em 

que as masculinidades e as feminilidades são “formas de pensar, dizer e fazer 

socialmente construídas em diversos planos da vida em sociedade, incluindo os das 

relações entre homens, entre mulheres e entre mulheres e homens” (Amâncio, 2004, 

pp10). 

 

O patriarcado caracteriza-se como o sistema de poder e de dominação dos homens 

sobre as mulheres. Contudo, a masculinidade hegemónica, estrutura central do sexismo 

e da homofobia, caracteriza-se como o sistema de poder que distingue os homens 

considerados masculinos acima dos outros, nomeadamente dos considerados 

femininos (Antunes, 2017). Ambos os sistemas de poder estruturam os homens como 

seres dominantes das mulheres e dos homossexuais. “Portanto, homofobia, machismo, 

e heterossexismo fazem parte da construção social daquilo que se define como 

identidade masculina” (Borrilo, 2010 conforme referido em Antunes, 2017). 
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A masculinidade hegemónica é reproduzida e legitimada com base na 

heteronormatividade, mas também, na economia dominante, capitalista, ou seja, a 

construção social do masculino assenta bastante em pressupostos de competição e de 

produção. Andrew Tolson (1983) descreveu precisamente a relação das sociedades 

capitalistas do Ocidente com as definições e as expectativas sociais da masculinidade 

e a sua relação com o trabalho, nomeadamente ao nível da competitividade, da ambição 

enquanto qualidades do trabalhador modelo, ora essas construções estereotipadas, são 

precisamente dimensões da masculinidade dominante. Ora, a relação económica 

capitalista com a masculinidade hegemónica, que por sua vez se caracteriza por ser 

machista e homofóbica, revela também opressão ao nível da dimensão do 

envelhecimento. A pessoa idosa no sistema económico dominante, capitalista, 

caracteriza-se como “o ser humano passa a valer o quanto produz” (Santos, 2012; 

Tótora, 2006 conforme referido em Antunes, 2017).  

 

O envelhecimento caracteriza-se por ser um processo intersecional que cruza várias 

dimensões. A dimensão biológica, ou seja, o envelhecimento do corpo é aferido pela 

idade biológica do corpo e das suas capacidades fisiológicas. A dimensão social, relativa 

ao desempenho dos papéis sociais, à interação individual e coletiva face às expectativas 

sociais e à construção social do envelhecimento. E a dimensão psicológica, relativa à 

alteração das capacidades psíquicas de cada uma das pessoas (Schroots e Birren,1980 

conforme referido em Paúl, 2005). 

 

O envelhecimento populacional é um fenómeno demográfico amplamente investigado e 

que revela desafios sociais complexos, existem experiências diversas que decorrem do 

processo do envelhecimento. Um dos desafios estruturais, tem que ver com a 

construção social atribuída às pessoas idosas, assente em perceções estereotipadas. 

A discriminação em função da idade é definida por idadismo, ou seja, é a discriminação 

em função da idade, em particular relativa a pessoas idosas. O idadismo é legitimado 

por pressupostos de desumanização das pessoas, pelo que, uma pessoa idosa a partir 

do momento em que faz a transição para a sua reforma e/ou inatividade, passa a ser 

percecionada, do ponto de vista económico, social e político, como descartável, 

promovendo e contribuindo de forma direta para a exclusão social das pessoas idosas 

e legitimando a dicotomia entre o ser “velho” e o ser “novo”. Esta dinâmica estrutural, 

traduz-se em custos sociais, económicos e emocionais para a sociedade. “O velho não 

é visto nem como produtor, muito menos como reprodutor, e sim, como um parasita 

inútil” (Beauvoir, 2003, conforme referido em Antunes, 2017).  
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A produção do conhecimento sobre o envelhecimento, mesmo num época de políticas 

sociais assentes nos princípios do envelhecimento ativo, com a criação de instrumentos 

diversos de intervenção, é possível concluir que a abordagem se caracteriza por ser 

“universalizante e generalizadora, determinada pela idade ou pela identidade social de 

reformado circunscrito à moral heterossexual” (Antunes, 2017). Não obstante, no fim 

dos anos 60, é quando, segundo cronologia descrita por Henning (2017), surge a 

gerontologia LGBT. O autor identifica quatro momentos que caracterizam a investigação 

na área da gerontologia LGBT.  

 

Um primeiro momento que assenta na identificação dos estereótipos negativos sobre o 

envelhecimento homossexual, que decorreu entre o fim dos anos 60 e a segunda 

metade dos anos 70. A investigação nesta época começa por revelar problemas de 

isolamento, solidão, perda de capacidade físicas, biológicas e cognitivas, doenças de 

saúde mental (ex.: depressão), preconceito em função da idade, ausência de redes 

sociais de apoio. Ou seja, uma caracterização do envelhecimento LGBT assente nos 

seus problemas e preocupações. “Tal cenário seria agravado, por um lado, pelo estigma 

e a discriminação, e por outro, pelo facto de que as “comunidades gays masculinas”, 

segundo a literatura, se mostravam especialmente orientadas para a juventude e em 

oposição à velhice” (Hostetler, 2004, conforme referido em Henning, 2017).  

 

O segundo momento da gerontologia LGBT, que decorreu entre o fim dos anos 70 e o 

início dos anos 80, caracteriza-se pela crítica e desconstrução dos estereótipos 

negativos e pela enunciação de um discurso mais positivo. Ou seja, abordagens 

assentes mais focadas nas potencialidades decorrentes das experiências do 

envelhecimento homossexual. Este momento revela também uma maior proximidade 

com a investigação na área da gerontologia mainstream. É uma época denominada de 

gerontologia do envelhecimento gay positivo. Contudo, os investigadores neste quadro 

teórico acabavam por correr o risco, e muitas vezes acusados, de apresentarem 

análises forçosamente felizes das realidades analisadas (Hostetler, 2004, conforme 

referido em Henning, 2017). 

 

O terceiro momento definido por Henning (2017), a partir dos anos 80, caracteriza-se na 

gerontologia LGBT por uma maior pluralidade das questões e análises empíricas 

realizadas até ao momento, desde logo, e em particular, um maior foco no 

envelhecimento de mulheres lésbicas, mas também, embora com menos expressão, um 

foco no envelhecimento bissexuais e transgéneros.  
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Por fim, o quarto momento, entre o fim dos anos 90 e os dias atuais, que se caracteriza, 

segundo Henning (2017), por focalizar a atenção e as preocupações com propostas de 

ação práticas. A criação de políticas públicas dirigidas e sobre o envelhecimento LGBT.  
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Objetivo de estudo 
 

Foi definido como objetivo de partida, enquanto objetivo geral, decorrente do 

compromisso assumido entre a Obra Gay Associação | Opus Gay e a Câmara Municipal 

de Lisboa “aprofundar e melhor compreender as questões do envelhecimento, mais 

concretamente na população LGBT no município de Lisboa”.  

 

Seguindo as etapas do procedimento metodológico, de acordo com Quivy e 

Campenhoudt (1998), a criação de uma pergunta de partida revela um importante 

contributo para o sentido do estudo, desde logo, uma boa pergunta de partida deve ser 

capaz de revelar a possibilidade de diferentes respostas, não condicionando à priori 

uma resposta pré-definida. Como tal, foi definida a pergunta de partida: Como vivem as 

pessoas idosas LGBT em Lisboa? 

 

Metodologia  
 

O estudo assume uma metodologia qualitativa, com recurso a entrevista 

semiestruturada. “Uma entrevista corresponde sempre a uma versão de uma história. 

Por um lado. O próprio discurso está, pois, condicionado por uma certa anamnese. Ou 

seja, estamos perante uma construção seletiva baseada na memória e nas 

representações. Por outro lado, a entrevista é conduzida segundo os objetivos definidos 

pela própria investigação. Não se trata, por isso, de ouvir um qualquer relato ou uma 

história sem estrutura de sentido, mas de ouvir falar a realidade segundo um traçado 

que lhe é proposto e em relação ao qual o entrevistado se cola ou se desvia” (Lalanda, 

1998, pp. 874). A entrevista semiestruturada, permite ao investigador, segundo Quivy e 

Campenhoudt (1998), criar perguntas, abertas, para as quais procurará informação por 

parte da pessoa entrevistada, contudo, revela flexibilidade na gestão da colocação das 

questões, dando espaço e liberdade à pessoa entrevistada para discursar, nos termos 

que pretender e considerar pertinente. O papel do investigador deve ser o de 

redirecionar o/a entrevistado/a para os objetivos do estudo, nos momentos em que o 

discurso se afastar disso mesmo, devendo para tal ter a capacidade e a flexibilidade 

para interpelar.  

 
Foi criado o instrumento utilizado no estudo para recolha das narrativas, o guião de 

entrevista (ver anexo 1), com base em pesquisa bibliográfica, o qual procurou aferir 8 

dimensões de análise: 1- Práticas quotidianas, 2 - Representações dos desafios do 

envelhecimento, 3- Acesso a serviços, 4 - A cidade e o envelhecimento LGBT, 5 - 
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Relações de sociabilidade e dinâmicas familiares, 6 - Envelhecimento LGBT, 7 – 

Perceção das discriminações e 8 – Estratégias de resiliência, conforme esquema 

gráfico: 

 

 Figura 1 - Dimensões de análise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De forma complementar, à realização das entrevistas, foram criados outros dois 

instrumentos, o Consentimento informado, esclarecido e livre (Ver anexo 2) e um 

Inquérito por questionário (Ver anexo 3), de autopreenchimento, com o objetivo de 

recolher informações de caracterização sociodemográfica das pessoas entrevistadas. A 

participação dos/as entrevistados/as foi realizada com o compromisso de 

confidencialidade e anonimato, pelo que, a análise de conteúdos assegura 

precisamente esse compromisso, nomeadamente a não identificação dos nomes das 

pessoas entrevistadas. A análise dos conteúdos das entrevistas foi realizada através da 

análise temática. Segundo Quivy e Campenhoudt (1998) “As análises temáticas são as 

que tentam principalmente revelar as representações sociais ou os juízos dos locutores 

a partir de um exame de certos elementos constitutivos do discurso”.  

 

Face aos objetivos do estudo, foi definido como perfil de participante as pessoas: 

• com 60 ou mais anos (com base no conceito utilizado pela Organização Mundial 

da Saúde 2002, que define a pessoa idosa a partir da idade cronológica, ou seja, 

idosa é aquela pessoa com 60 anos ou mais anos); 
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• Pessoas que se identifiquem como LGBTI - Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

Travestis, Transexuais, Transgéneros ou Intersexo; 

• Residentes em Lisboa. 

 

A divulgação do estudo, por forma a identificar pessoas interessadas na sua 

participação, foi realizada através de diversas vias de comunicação: pedido de 

colaboração, dirigido, via email, a diversas organizações, na maioria do setor da 

Economia Social; pedido de colaboração dirigido a interlocutores/as privilegiados/as, 

com intervenção, académica e/ou ativista sobre LGBTI; convite dirigido a pessoas que 

cumpriam o perfil de participantes definido; convite a pessoas entrevistadas para 

indicarem outras possíveis participantes; e via divulgação de materiais próprios, criados 

no âmbito do projeto LGBT Seniores, Contrariar Tendências, Eliminar Estigmas, através 

dos próprios canais de comunicação quer do projeto, quer da Obra Gay Associação | 

Opus Gay, nomeadamente: 

1. Cartaz do projeto (ver anexo 4); 

2. Folheto do projeto (ver anexo 5); 

3. Cartaz de convite à participação no estudo (ver anexo 6).  

 

O espaço e contexto para a realização das entrevistas, foi deixado ao critério da pessoa 

entrevistada no momento da conciliação da mesma. Desta forma, pretendeu-se que a 

pessoa entrevistada pudesse definir o espaço e local, permitindo assim que a mesma 

se sentisse o mais confortável possível na sua participação, devendo só cumprir o 

pressuposto de ser um local calmo para proceder à gravação áudio. As entrevistas 

foram realizadas a cada pessoa de forma individualizada, num espaço de diálogo aberto 

e flexível, procurando assegurar o conforto do/a entrevistado/a. 

 

Uma das dificuldades, embora previstas inicialmente, que se concretizou com o decorrer 

do estudo, teve que ver com a enorme dificuldade em encontrar pessoas, com o perfil 

de estudo definido, interessadas em colaborar. Não obstante do forte investimento na 

divulgação por toda a equipa do projeto LGBT Seniores, Contrariar Tendências, Eliminar 

Estigmas, a falta de manifestação de interesses condicionou todo o planeamento 

temporal para a execução do estudo, tendo em consideração o prazo final para o seu 

término e o indicador de resultado assumido com a autarquia.  

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9sbica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gay
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bissexuais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Travesti
https://pt.wikipedia.org/wiki/Transexuais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Transg%C3%AAnero
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Caracterização de Participantes 
 

A caracterização das pessoas participantes, é realizada com base numa análise 

descritiva dos dados recolhidos através do inquérito por questionário de 

autopreenchimento, que antecedeu a realização das entrevistas, com o objetivo de obter 

uma caracterização do grupo das pessoas entrevistas.  

 

Do total das pessoas entrevistadas, é possível aferir que a idade que representa o valor 

da pessoa entrevistada se situa nos 82 anos, sendo aliás a única pessoa entrevista com 

mais de 80 anos. Por outro lado, a idade mais baixa, situa-se nos 57 anos, a única 

pessoa com idade inferior ao perfil de participantes definidos metodologicamente. 

Contudo, face à dificuldade de recolher contributos, e considerando a manifestação de 

interesse desta pessoa e à idade, bastante próxima dos 60 anos, considerou-se o seu 

contributo para o estudo.  

 

A média de idades do grupo das pessoas entrevistadas situa-se nos 66 anos. A maioria 

das pessoas, situa-se entre os 60 e os 68 anos, com um total de 10 participantes neste 

escalão etário.  
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Ao nível das habilitações literárias dos/as entrevistados/as, é possível aferir que a 

maioria revela possuir o Ensino Superior, existindo 10 pessoas que indicaram esse 

nível. De seguida, com maior expressão, estão as pessoas que possuem o Ensino 

Secundário, com 4 participantes. Somente 1 das pessoas participantes, revelou possuir 

o 1º Ciclo do Ensino Básico.  

 

Relativamente à situação conjugal das pessoas entrevistadas, conclui-se que a 

categoria com maior número de respostas é a Solteiro/a sem relação com 6 respostas, 

seguindo-se casado/a numa união de facto com 5 respostas, posteriormente, 2 pessoas 

indicaram estar divorciadas. E com 1 resposta cada, uma pessoa indicou estar solteiro/a 

numa relação e outra pessoa indicou a opção outra, não especificada.  

1

4

10

Gráfico 2 - Nível de Habilitações Literárias dos/as entrevistados/as
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Gráfico 3 - Situação Conjugal dos/as entrevistados/as
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Do total das pessoas entrevistadas é possível concluir que, 9 das pessoas indicou não 

ter filhos/as, o que corresponde a 60% do universo das pessoas entrevistadas, enquanto 

que, 6 pessoas, referentes a 40% do universo, referiram ter filhos/as.  

 

Sobre a coabitação das pessoas entrevistadas, conclui-se que 9 das pessoas, que 

corresponde a 60% do total das pessoas entrevistadas, indicaram viver acompanhadas, 

8 das quais com o/a companheiro/a e 1, para além do/a companheiro/a, com o/a filho/a. 

Do total, 5 pessoas, correspondente a 33% do universo, indicaram viver sozinhas.  

6

9

Gráfico 4 - Descendentes dos/as entrevistados/as 
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5

8

1

1

0 2 4 6 8 10

Número de entrevistados/as

Gráfico 5 - Situação de coabitação dos/as entrevistados/as
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Sobre o rendimento médio mensal dos/as entrevistados/as, é possível aferir que a 

maioria das pessoas referiu que os seus rendimentos médios por mês se situam entre 

os 800€ e mais do que 1400€, com um total de 12 pessoas, correspondente a 80% do 

universo. Dos/as participantes, 2 pessoas referiram ter um rendimento médio mensal 

entre os 300€ e os 557€, enquanto que 1 pessoa indicou receber em média até 300€ 

por mês.  

 

Relativamente à variável da situação perante o trabalho, conclui-se que o grupo com 

maior expressão de respostas é o das pessoas em situação de Reforma, com 6 

respostas, seguindo-se ambas com 3 respostas cada, a situação Empregado/a e 
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Gráfico 6 - Rendimento médio mensal dos entrevistados/as
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Pensionista. Posteriormente, com 1 resposta cada, encontra-se a situação de 

Desemprego, Doméstico/a e Outra situação não especificada.  

 

Das respostas à questão sobre o sexo biológico, conclui-se que, 12 pessoas, 

correspondente a 80% do total de participantes, referiu ser do sexo masculino, enquanto 

que 3 pessoas, 20% do total, referiu ser do sexo feminino.  

 

A maioria das pessoas entrevistadas, relativamente à orientação sexual, identificou-se 

como homossexual, com um total de 12 respostas, ou seja, 80% do total das pessoas 

entrevistadas. 1 pessoa indicou ser bissexual e 1 outra indicou ser bissexual e assexual.  
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Gráfico 8 - Sexo biológico dos/as entrevistados/as

Feminino Masculino Outro
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Gráfico 9 - Orientação Sexual dos/as entrevistados/as

Homossexual Heterossexual Bissexual Assexual Outra
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Sobre a identidade de género das pessoas entrevistadas, conclui-se que a maioria das 

quais indicou ser homem, com um total de 11 respostas, correspondente a 73% do total 

das pessoas entrevistadas. Por outro lado, 4 das pessoas referiram ser mulheres.  

De seguida apresenta-se um quadro síntese das pessoas entrevistas no âmbito do 

presente estudo. 

 

Tabela 1 – Resumo das pessoas entrevistadas 

Código Sexo Orientação Sexual Identidade de Género Idade 

E1 Masculino Homossexual Homem 73 

E2 Masculino Homossexual Homem 82 

E3 Masculino Homossexual Homem 68 

E4 Feminino Bissexual/Assexual Mulher 61 

E5 Masculino Homossexual Homem 57 

E6 Masculino Homossexual Homem 60 

E7 Masculino Homossexual Homem 67 

E8 Masculino Bissexual Mulher 63 

E9 Masculino Homossexual Homem 64 

E10 Masculino Homossexual Homem 60 

E11 Masculino Homossexual Homem 73 

E12 Masculino Homossexual Homem 75 

E13 Feminino Homossexual Mulher 66 

E14 Feminino Homossexual Mulher 61 

E15 Masculino Homossexual Homem 65 
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Gráfico 10 - Identidade de Género dos/as entrevistados/as

Mulher Homem Transgénero/a Outra
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Análise de Resultados 
 

Este capítulo apresentará a análise e reflexão sobre os discursos das entrevistas. 

 

Práticas Quotidianas 
 

A primeira questão da entrevista procurou aferir junto das pessoas entrevistadas as suas 

práticas diárias quotidianas no presente, iniciando a exploração em torno das dinâmicas 

e ocupações. A maioria das pessoas entrevistadas, revelaram ter alguma ocupação 

quotidiana, identificando-se a prática desportiva, pintar, passear, usufruição cultural, 

sociabilidade com amigos e ou familiares e/ou trabalho profissional. Ocupações que 

acabam por revelar uma interação regular com outras pessoas em contextos 

diversificados.  

 

E1 – “(…) vou ao computador ver as minhas mensagens do Facebook e depois vou ao Holmes 

Place ao lado de casa para fazer ginástica. Volto às 13:00, almoço e depois vou, como não tenho 

carro, vou de autocarro ao Jardim da Estrela, Bairro da Madredeus, fui ao museu do azulejo, 

assisti a 1 concerto piano.  Vou muito a um café na Álvares Cabral onde encontro amigos depois 

venho para casa janto, vejo as minhas novelas. Há dias em que vou a uma tertúlia literária num 

restaurante em Campolide, vou muito a casa dos Açores a lançamentos de livros.” 

E2- “Eu agora tenho 83 anos estou condicionado com o joelho, tive que ser operado, portanto 

isso reduziu muito a minha atividade.  Mas eu pinto... e tinha um Atelier ao qual não me posso 

deslocar, de forma que dividi o meu quarto e fiz no meu quarto também atelier, eu pinto todos os 

dias várias horas, várias horas por dia, às vezes não se vende. às vezes vende-se… Eu nunca 

conduzi, mas o meu amigo conduz e leva-me muitas vezes a passear.” 

E4- “Eu agora estou reformada…fui professora durante 31 anos, e reformei-me desde 2012. O 

meu dia a dia está um bocado dividido entre estar na cidade, e continuar com o que faço neste 

momento que é a pintura, quando venho para Lisboa fecho-me basicamente aqui no atelier e 

sou um ser social com amigos, aproveito para jantar com as pessoas, para falar, para beber aqui 

(no atelier) um chá... faço isso 15 dias por mês. Os outros 15 dias por mês vou para o centro de 

Portugal para uma vila, onde a minha mãe vive... e lá a minha mãe vive mesmo na vila, mas a 

casa dos meus avós é a 2km da vila e eu estou nessa casa… que é campo, há uma casinha 

pequenina onde eu fico retirada a fazer jardinagem, tenho o meu cão… que agora morreu... tenho 

os animais inclusive os selvagens.. dou-lhes água. Lá sou um ser do campo, muito... só tomo o 

pequeno almoço na vila... e depois volto a casa da minha mãe à noite para acompanhá-la... 

porque ela está a envelhecer e são os poucos anos da vida dela.... Cá (em Lisboa) tenho uma 

filha, também a viver em minha casa.” 
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E5- “Casa, trabalho, trabalho, casa...basicamente, não faço uma vida noturna, quando muito 

cinema ao fim de semana..., mas a rotina é essa. Normalmente estou em casa com o meu 

companheiro…, mas quando me proponho a sair é com pessoas amigas.” 

E6- “O meu dia a dia… sou médico dentista, tenho consultório próprio e trabalho no sindicato em 

Lisboa, e os meus dias dividem.se entre um consultório e outro. Nos meus tempos livres, estou 

com o meu companheiro, vejo televisão, saímos, jantamos, estamos com amigos, cozinhamos... 

gosto de jogar paddle, gosto de caminhada e sobretudo agora gosto muito de culinária, e nos 

tempos livres, viajo o mais possível.” 

E7- “Não tenho rotina, umas vezes trabalho… outras vezes não trabalho...saio muito, tenho um 

grande grupo de amigos, jogo bridge, uma vez por semana pelo menos, jogo canastro, às vezes 

vou ao cinema, vou muito a concertos, sou maçon, portanto, tenho reuniões frequentes... viajo 

muito menos hoje em dia do que… não tenho paciência, deixei de ter paciência para viajar, não 

tenho uma rotina diária...” 

E8- “Agora vamos para o meu quotidiano... é arrasante (risos), porque eu, começo muito cedo 

às 9horas, levanto-me e eu tenho que dar as sessões de psicoterapia e psicanálise, tenho que 

tratar de 4 gatos (…)... sou eu que preparo o pequeno almoço, sou eu que lhe lembro da 

medicação a tomar... sou eu que cozinho, para além disso, faço a gestão das contas para pagar, 

leituras.. tudo... tudo... agora contratei uma pessoa que vem cá a casa. Agora isto não é vida, 

temos que acrescentar a isto o: ir ver um espetáculo, uma opera, um bailado, ir a um bar a noite, 

ir ao teatro, jantar fora, viajar… nós vamos fazer 7 anos de casados, nós ainda conseguimos 

fazer uma viagem a Paris e uma a Praga. (….).  Para mim a vida tem que ser assim, senão a 

pessoa entra em depressão… e então não vale a pena viver.” 

E9- “Pelo trabalho que faço, posso considerá-lo comum, atualmente é o que faço mais, que é o 

apoio domiciliário, como cuidador informal e apoio a idoso, é um trabalho que faço há 10 anos. 

4 dias por semana das 9 da manha as 7 da tarde… paralelamente a isso eu escrevo e nessa 

área da escrita tenho outras atividades paralelas, relacionadas. Mas a base e a comum é o apoio 

a seniores, como agora nomeiam… “ 

E10- “Atualmente trabalho muito nas tertúlias de poesia, digo poemas, sou a voz dos poetas e 

escrevo poesia. O meu forte é dizer o que os outros escrevem e escreveram. Vou aos centros 

comunitários, já tenho ido às prisões, hospitais, colaboro com juntas de freguesia. E isto para 

mim é muito importante, porque é uma partilha, é uma forma de interagir com as pessoas, de 

matar a minha própria solidão e a solidão dos outros.” 

E11- “Muito intenso. Tenho de me dividir por várias coisas: ginástica, universidade onde sou 

aluno, Câmara Municipal de Lisboa onde sou vereador suplente, programa e rádio Vidas 

Alternativas eu edito, projetos sociais que subscrevo, eventos em que tenho de estar presente.” 

E12- “O meu é muito simples, venho almoçar ao refeitório da função publica, depois, se não 

tenho nada que fazer vou para casa, porque gosto muito de ouvir música.” 
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E14- “É um dia normal como a maioria das pessoas, trabalho, casa, estou com a minha mulher 

e com amigos de vez em quando” 

E15- “O meu dia a dia é variado e depende dos convites que tenho, mas essencialmente costumo 

passear, estar muito com os meus amigos e visito o meu filho” 

O discurso de dois participantes revela, contudo, outro tipo de especificidades de 

análise, associadas a um maior isolamento social.  

Uma mulher Lésbica de 66 anos, refere estar ocupada com os cuidados domésticos e 

da sua mulher. Tarefas, de acordo com a construção social de género dominante, mais 

associadas ao sexo feminino.     

E13- “Trato da minha casa e cuido da minha mulher, que tem problemas graves de saúde.” 

Um homem gay de 68 anos, revela estar numa situação vulnerável, não obstante de se 

encontrar em casa da mulher e do filho, indica que está de alguma forma isolado há 1 

ano.  

 

E3- “Neste momento? um bocado estagnado... Estou em casa da minha mulher e do meu filho, 

passo maior parte do tempo ou na internet ou vou dar um passeio que faço todos os dias, 40 

minutos a pé, sair com os cães e pouco mais...  está um bocado estagnado… uma estagnação 

porque... porque antes eu vivia todos os dias com muita...muita força... muita vontade de viver, 

mesmo os últimos 4 anos depois da separação tinha sempre amigos, e conversava e saia, ia a 

casa deles… agora não... vai fazer 1 ano que tudo isso foi cortado.”  
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Alterações do envelhecimento 
 

A segunda dimensão de análise procurou conhecer as principais mudanças 

identificadas pelas pessoas entrevistadas decorrentes do seu próprio processo de 

envelhecimento, à luz dos contributos enunciados pelo primeiro momento da 

gerontologia LGBT segundo Henning (2017). “(…) na velhice são avaliados as perdas e 

os défices que com o envelhecimento se acentuam” (Fonseca, 2005, conforme referido 

em Azevedo, 2010).  

 

Dimensão Biológica  
 

Da análise dos discursos, é possível aferir que diversos participantes, revelam 

alterações físicas que decorrem do envelhecimento biológico do corpo (Schroots e 

Birren,1980 conforme referido em Paúl, 2005). Ou seja, identificam a perda de 

capacidades fisiológicas. 

 

E1- “Sim há mudanças físicas eu noto quando me vejo ao espelho… Tenho problemas 

de artrose no joelho...a maior parte das vezes esqueço isso... por exemplo Tenho uma 

escada para subir na cozinha...subo, mas esqueço-me porque não tenho bem 20 anos, 

mas na realidade penso sempre que os tenho.”  

E4- “A parte física do envelhecimento está a começar agora, o problema do joelho, começar aqui 

o problema de ver… e é uma coisa que se gasta…o corpo físico gasta-se.. então há que ter 

atenção…o que é uma coisa que eu não estou habituada a ser disciplinada para tratar de mim... 

acho que tudo se vai resolver…, mas não é o caso quando se está a envelhecer.” 

E5- “Sim muitas (Risos)... visualmente a pessoa vai perdendo algumas características, energia 

também...vai-se perdendo muita coisa (…)” 

E8- “Eu quando era puto, tinha muito mais chaques do que tenho agora. Deixei de ter asma, 

deixei de ter dores de garganta quando me constipo..., portanto, eu sinto-me, parece que com 

mais saúde...por ex. subo o 3º andar várias vezes... sinto-me com mais necessidade de 

descansar.” 

E11- “Sente-se no dia a dia. Senti na saúde, na robustez da minha vida (…)” 

E15- “Sinto muito mais cansaço físico, tenho que descansar mais tempo e mais vezes”  

Sobre a dimensão biológica do envelhecimento, é possível aferir ainda que alguns 

participantes revelaram interpretações negativas, atuais ou ultrapassadas, relativas aos 

seus corpos, todos eles homens homossexuais. A estrutura heteronormativa assenta 
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também no pressuposto do modelo de beleza ideal, o “(…) corpo idealizado pela 

sociedade é o corpo cultivado, magro, “bonito”, independente, sempre jovem e 

“saudável” (Beauvoir, 2003, conforme referido em Antunes, 2017). A sociedade 

portuguesa atual caracteriza-se, também, por uma forte valorização do corpo jovem e 

belo assente na ideia do padrão de beleza ideal, por oposição, reforça-se e interpretação 

estereotipada do envelhecimento que define preconceitos negativos sobre o mesmo. O 

reforço estereotipado, que coloca em oposição a dimensão biológica do corpo jovem e 

belo e o corpo velho e feio, contribui para a internalização da opressão (Paulo Freire, 

1987) das pessoas idosas em relação aos seus corpos, consequentemente, a 

internalização destes estereótipos revela impactos ao nível da diminuição da autoestima 

(Paúl & Fonseca, 2005, conforme referido em Azevedo, 2010). No caso das pessoas 

idosas LGBT, esta dimensão agrava-se quando conjugada com os estereótipos 

homofóbicos associados à sua orientação sexual.  

E2- “Quando senti que o meu corpo já não é o mesmo, quando me vejo no espelho e acho 

ridículo, acho-me gordo ridículo velho (…)” 

E2- “(…) todas as pessoas que eu conheço esticam-se, arranjam-se, metem botox, vão arranjar 

as sobrancelhas... etc. etc. Ou seja, não se sentem bem com a velhice. Arranjam menos 

namorados ou já não arranjam...e isso leva-as a uma certa revolta. E algumas que eu conheço, 

revoltas sérias, revoltas de nervos, revoltas de pouca aceitação, revoltas de discussões, é grave 

para alguns…” 

E6- “Eu achava que estava a perder qualidades, olhava para o espelho e não gostava, e 

conduzia-me a procurar cada vez mais pessoas mais novas para complementarizar e para me 

projetar nessas pessoas mais novas... cometi uma série de erros nesse sentido, porque as 

pessoas mais novas é para se aproveitarem do meu nível… e sinceramente não me sentia… por 

ex. não gostava de ir à praia.. agora, aceito plenamente. Felizmente passou.”  

E7- “(…) não olhar para o espelho.-. As coisas quando não têm remédio…remediadas estão. 

Não posso fazer nada…não vou fazer operações estéticas... não tenho outro remédio... tenho 

que lidar, portanto bem ou mal, vou lidando.” 

E9- “Não… não… eu aceito a idade da forma como cá estou, tenho dias que dou por mim a 

olhar...a ver-me ao espelho e a dizer assim, o que tu foste e o que tu és…” 

Nesta linha de reflexão interpretativa, destaca-se o contributo de um homem 

entrevistado, com 60 anos, homossexual e deficiente com escoliose1. Na sua descrição, 

revela, que a cultura do corpo idealizado e padrão é também discriminatória das 

                                                           
1 Escoliose - “A coluna vertebral pode assumir patologicamente uma posição de desalinhamento, contorcendo-se em seu 
próprio eixo, inclinando-se para frente ou para trás e para os lados; ou seja, em um plano tridimensional. Essa 
deformidade é conhecida como escoliose (…).” Fonte: https://www.itcvertebral.com.br/doencas-da-coluna/escoliose  

https://www.itcvertebral.com.br/doencas-da-coluna/escoliose
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pessoas homossexuais com deficiência, em particular física, mesmo dentro das 

comunidades LGBT.  

 

E10- “Até mesmo na comunidade LGBT há o culto do corpo, da beleza, do ginásio, obviamente 

que isto implica para as pessoas com deficiência a exclusão, obviamente, chegas alias tu não és 

o corpo perfeito, não és o ideal não és o modelo, eu não sou. Tenho a minha beleza para quem 

gosta de mim. Mas fisicamente, obviamente há ali uma deficiência, é real, e torno-me invisível, 

perante este culto, esta consagração do corpo que há na comunidade LGBT. E há muito isso, o 

belo, o bonito, o bem arranjado, o sedutor... com certeza uma pessoa com deficiência é capaz 

de não ter essa sedução à vista…” 

 

Dimensão Psicológica 
 

Da análise dos discursos, sobre as mudanças decorrentes do envelhecimento, dois 

homens homossexuais, com 82 e 67 anos, revelaram preocupações ao nível da 

dimensão psicológica, relativa à alteração das suas capacidades psíquicas e/ou 

cognitivas (Schroots e Birren,1980 conforme referido em Paúl, 2005). 

 

E2- “(…) Isso é que eu tenho medo… de envelhecer maluquinho... isso é que eu tenho medo... 

de perder a cabeça.” 

E7- “(…) o processamento de informação é diferente, o poder de concentração está muito 

menor… esqueço-me das coisas com mais facilidade… (…). Eu espero não me tornar nenhum 

peso para ninguém...e com franqueza não quero viver muito tempo mais… pobre, sem cabeça... 

acho... é uma falta de dignidade, eu sou muito orgulhoso e não me gostava nada de ver nessas 

situações... por exemplo num lar... eu acho que me atirava da janela… ou tomava comprimidos… 

qualquer coisa assim do estilo.” 

 

Dimensão Social 
 

A dimensão social (Schroots e Birren,1980 conforme referido em Paúl, 2005), relativa 

ao desempenho dos papéis sociais, à interação individual e coletiva face às expectativas 

sociais e à construção social do envelhecimento, está presente nos discursos de quase 

todas as pessoas entrevistadas.  

 

Da análise dos discursos é possível concluir, por um lado, que alguns dos contributos 

revelam que o envelhecimento tem sido um processo positivo aliado a uma forma de 

estar mais centrada no que realmente importa na sua vida, sendo uma fase, não só de 
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sobrevivência, mas uma fase onde podem desfrutar da vida (Baumgartner, 2007; 

Schope, 2009, conforme referido em Azevedo, 2010).  

 

E4- “Eu posso resumir… passou a ser mais visível o que é verdadeiramente importante para 

mim… e para qualquer ser humano… o que é mesmo importante, que é estar em relações 

saudáveis com as pessoas à minha volta, no meu caso com os amigos que tenho… relações 

saudáveis, que não quer dizer que volta e meia não sejamos um bocado disfuncionais… as 

coisas são dinâmicas… dar importância aquilo que é mesmo importante para mim, passar tempo 

com isso… lá um bocado com o silêncio, e aqui um bocado com a pintura. Eu sou muito uma 

pessoa de estar comigo.” 

E4- “Tenho menos paciência sim, eu acho que tinha menos foco e tinha menos o sentido... eu 

acho que tem mesmo que ver com o envelhecimento... isto não vai durar sempre, por isso 

convém que as oportunidades que tens para encontros das pessoas também sejam coisas 

cultivadas, e importantes… importantes, pronto!”  

E5- “(…) mas há uma coisa que no meio disso tudo me consola, que é o amadurecimento, essa 

parte é muito boa no meu caso... o que me conforta é a questão de mais paz, mais tranquilidade, 

mais sossego e mais alguma consciência daquilo que você gosta... saber ter esse tipo de 

seleção… é bom.. digo por mim.. me sinto confortável assim... (…) sinto que tenho mais 

apetência em estar só com as pessoas que eu gosto, ponto, e se estou com as pessoas que 

gosto é naqueles momentos que se proporciona, ora por mim ora por elas, não faço grandes 

esforços para ser simpático, para ser agradável, não… é uma opção de estar com quem gosto. 

(…) a partir dos meus quase 50, isso já foi uma coisa mais consciente da minha parte, antes 

havia mais uma preocupação, talvez de fazer mais amizades, conhecer mais pessoas, o querer 

agradar… agora já não tenho paciência para isso, que tem a ver com a idade e com o 

amadurecimento.” 

E6- “Eu neste momento, posso dizer que sou um homem mais realizado do que era, cresci, 

amadureci, claro a idade dá para isso, mas sobretudo, aceito-me como eu sou, e isso dá-me 

uma força e uma confiança muito grande.” 

E9- “(…)  há é uma calma na forma de estar, e que se calhar nas pessoas com determinada 

idade, por causa dos pontapés que levaram na vida começam a pensar... “ah eu já não estou 

para aí virado”. Tenho um amigo, com 70 anos, e que me disse, já não tenho paciência para 

certas coisas…de maneira que se fecha no seu ghetto, no grupo de amigos que criou ao longo 

da vida, que não são muitos, porque os amigos são poucos. (…). Eu tive uma alteração de forma 

de ser e estar, muito grande, depois da minha reforma. E o trabalho que faço atualmente, quase 

que me obrigou a uma alteração da minha forma do ser e do estar. Porque durante muito tempo, 

nós vivemos a ilusão do parecer. Eu tenho noção dessa alteração e como houve essa 

alteração…e se calhar também tem que ver com o seguimento que eu faço do budismo e a 

perceção que tenho sobre certas coisas. Como houve uma alteração bastante significativa entre 
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o ser e o estar, em detrimento, do ter e parecer, eu sinto muito essa diferença, porque houve 

pessoas que se afastaram... “deixei de o ter” ... “deixei de o parecer” e como optei pelo ser e 

estar.” 

E10- “Uma das coisas que eu sinto é que há uma maior serenidade, um apaziguamento, uma 

reconciliação comigo. Durante muito tempo eu vivia um conflito que era o medo dos meus 

próprios desejos, ou seja, sentia que havia realmente esta minha orientação sexual e mais a 

minha deficiência, e então, isto era um reforço, de uma autodefesa que eu depois tentava fazer. 

Eu pensava o que é que as pessoas vão dizer? Havia um receio de demonstrar desejo que era 

impressionante…  Depois fui fazendo um caminho de aceitação, que eu acho que é o único que 

há a fazer, e essa aceitação pessoal é muito importante para a inclusão social, eu não posso 

exigir a aceitação dos outros quando eu próprio não me aceito. A minha relação com o outro 

também tem essa influência, eu só comecei a aceitar-me a e conviver melhor com os outros a 

partir do momento em que me aceito, como pessoa com deficiência, como homossexual, e achar 

que faz parte das minhas características.” 

E14- “Acho que com o passar da minha idade fui aproveitando mais e melhor a vida.” 

  

Por outro lado, algumas pessoas entrevistadas revelam perceções e/ou estados 

emocionais mais negativos decorrentes do envelhecimento.  

 

E2- “Senti muitas alterações, senti não nos outros, em mim, senti que me apetecia afastar um 

bocado. (…) E perdi... paciência, perdi muita paciência para as pessoas. (…). Sou pouco 

brincalhão agora…  o meu poder de riso diminuiu muito...sabe…. Acho que tem a ver com 

idade... não vejo outra razão. O meu poder de brincar e de riso... foi-se... não sou pessoa já de 

me rir muito.... Estou muito bem sossegadinho e pronto..., mas foi-se…” 

E3- “É assim.… para mim só tem 2 etapas... Houve 1 tempo que foi muito bom e que eu me senti 

jovem... depois houve um outro tempo em que senti o envelhecimento… que foram estes últimos 

4 anos…”  

E11- “(…) não tenho família, vivo numa casa minha alugada, onde vivo com amigos e tive de 

alugar quarto para na estar sozinho. A idade tende a fechar-nos ao mundo, o que é errado, e é 

isso que combato em mim e nos outros. Às vezes ficamos muito passadistas, do género: “no 

meu tempo é que era bom”! O que é errado porque não sabemos viver o presente. (…). Os 

impactos vão se impondo paulatinamente, sem que nos apercebamos caso a caso, mas depois 

apercebemo-nos que de facto está quase tudo, ou tudo, mais difícil para nós, mesmo sem saber 

explicar bem como é, ou o que é, e como foi.” 

E12- “Senti em tudo um pouco o impacto em tudo, e família já não tenho praticamente.”  

E13- “Sim. Envelhecer não é uma pêra doce. As pessoas são cada mais egoístas. As reformas 

são miseráveis, os amigos e a família vão morrendo, o dinheiro não chega para nada.” 
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Ainda sobre a dimensão social do envelhecimento, um homem homossexual, com 60 

anos, revelou a sua estratégia para lidar com os desafios que sentiu decorrentes da sua 

internalização do estigma sobre o envelhecimento, que o levou a um estado emocional 

mais saudável. 

 

E6- “(Risos)…olhe…tive uma grande crise aos 40, quando descobri que tinha 40 anos, acho que 

foi a pior fase da minha vida…depois houve uma altura… há 3 ou 4 anos em que terminei uma 

relação de 15 anos e que me senti muito envelhecido… e com dificuldade em encontrar alguém, 

portanto, reagi muito mal à idade. Estive a fazer psicanálise durante algum tempo… 

precisamente porque lutava muito contra a idade que tinha. Neste momento, com quem estou, é 

uma pessoa muito mais nova que eu, mas que me aceita perfeitamente como eu estou, e eu 

estou neste momento muito confiante naquilo que sou, na idade que tenho, no corpo que tenho, 

na relação que tenho…. sinto-me neste momento... muito bem na idade que tenho.” 

 

Dimensão Sexualidade e Afetos 
 

Da análise dos discursos em torno das alterações do envelhecimento, emergiram, 

narrativas sobre uma dimensão de análise relativa à sexualidade e afetos. O estereótipo 

das pessoas idosas enquanto seres assexuados persiste, por exemplo, investigações 

identificaram que alguns profissionais de lares percecionam o relacionamento sexual 

e/ou contactos íntimos das pessoas idosas como inadequados (Low, Lui, Lee, 

Thompson & Chau,2005; Musingarimi, 2008 conforme referido em Azevedo 2010). É 

possível aferir pelos discursos das pessoas entrevistadas que existem diferentes 

experiências relativas à sexualidade e afetos durante o envelhecimento. Contudo, em 

ambos os discursos, há de alguma forma referência à invisibilização da pessoa idosa 

enquanto ser assexuado, em particular relativamente à interpretação/interação dos 

outros com os próprios. Segundo, Azevedo (2010), o envelhecimento está associado a 

um declínio do desejo sexual, a perda de atratividade física e ao gradual 

desvanecimento enquanto pessoa sexuada, ambas as dimensões sustentam, em parte, 

o medo do corpo envelhecido. 

 
E1- “(…) no campo sexual, fico admirado porque vejo muita gente interessada em mim, fico sem 

perceber bem...os meus amigos da minha idade dizem que ninguém olha para eles, não é o caso 

comigo..., mas eu não sinto muito esse problema. A maior parte dos amigos da minha idade, 

sinto que estão muito mais envelhecidos, mentalmente, do que eu. Os outros amigos com quem 

me dou com 10/15 anos mais novos que eu, convidam-me sempre para festas.”  

E2- “A minha atividade sexual diminuiu muito... não desapareceu tudo, mas diminuiu muito.”   
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E3- “Quanto mais a pessoa envelhece… vai perdendo faculdades..., mas por outro lado talvez 

por estar a envelhecer muitos fogem… digo isto porque tenho contactos na internet..., mas 

quando começo a falar com um ou com outro... que são novos, já é escusado. Agora se falar 

com pessoas da minha idade… isso aí está tudo bem... mas os novos é logo para a parte sexual... 

novos até 30/40... quando olham para um homem de 68 anos pensam ele já é velhote... é a única 

parte em que me sinto… não é interiormente... mas sinto falta da vivência, do dia-a-dia, sinto 

falta de falar com pessoas...idênticas a mim.. isso faz-me falta.”  

E7- “Nós não sentimos a idade que temos e depois tornamos-mos transparentes... estou a falar 

da atração sexual... vai na rua…e nem nos vêm… é uma experiência que tenho falado com 

amigos meus e todos dizem a mesma coisa. Em Portugal nós olhamos para as pessoas…e hoje 

em dia ninguém olha... e isso é uma discriminação…é involuntária…, mas de há uns anos para 

cá acontece...e a muita gente... é curioso. 

E11- “(…) na atração física que posso exercer sobre os outros (…)” 

E15- “(…) também senti algumas alterações ao nível da minha sexualidade e da relação com 

outros homens gay…”  
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Acesso a serviços 
 

A terceira dimensão de análise, procurou aferir as perceções e representações das 

pessoas entrevistadas sobre a abordagem de serviços, em particular os serviços 

públicos e os serviços de geriatria, ao nível da sensibilidade dos mesmos para a 

diversidade sexual dos seus utilizadores, em particular das pessoas idosas.  

Sobre os serviços públicos, procurou-se centrar as perceções em serviços utilizados 

e/ou conhecidos na cidade de Lisboa. Grande parte das pessoas entrevistadas 

percecionam, mesmo que não tenham experienciado diretamente, que os mesmos não 

têm sensibilidade para a diferença e diversidade. 

 

E1- “Os serviços públicos não têm tratamento igualitário. Começa nos autocarros onde existem 

lugares reservados para idosos, no metro é como se não houvesse...” 

E1- “Há discriminação (sobre pessoa transgénero no acesso a serviços públicos) com 

certeza, eu nunca passei por isso... Mas sei de amigos que me contam…, mas eu nunca passei 

por isso...” 

E3- “Eu acho que não... acho que falta... um apoio mais direto das próprias freguesias... eu acho 

que ainda a abordagem LGBT ainda é assim um bocado...como hei de dizer… difícil… a 

abordagem não é tão aberta como deveria ser. E acho que falta também pessoas dentro delas… 

para mexer com o que se passa lá dentro… das freguesias e dos concelhos… para melhorar a 

situação, porque se faz tudo um bocado às escondidas.”  

E5- “Uma coisa é entrar na fila um idoso masculino, uma idosa feminina, um transsexual... (…). 

Não tenho assim uma perceção...muito embora reconheço que haja uma tendência ao riso, aos 

comentários, falar depois da pessoa ir-se embora...agora sobre o atendimento…quanto 

muito…um policial, talvez, talvez possa haver aqui uma postura um pouco mais adversa e 

discriminatória.” 

E6- “Acho que não (que não existe tratamento igualitário). (…) eu considero que os serviços têm 

que responder a todos da mesma forma. E isso eu acho que não existe, há uma falta de formação 

das pessoas... uma falta de interesse...”  

E11- “Têm pouca sensibilidade como em geral tem pouca para os idosos, e em especial para os 

LGBT, muitíssimo menos. Em geral nem se sabe ou pretende-se ignorar que existem pessoas 

LGBT de idade. Sempre que falamos do assunto há na audiência um certo descredito, ou uma 

certa indiferença, pois pensam que a situação dos idosos é toda igual, e nem pensam nos 

problemas específicos dos idosos, sejam homens ou mulheres. Como tenho uma situação social 

e cultural diferente de grande parte, escapo bem a essas eventuais dificuldades.! 

E12- “Não têm sensibilidade, talvez por causa de Tabus (…)” 
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E13- “Não querem nem saber. Há os prides, mas isso é para garotos. A Câmara está pejada de 

Gays, mas os benefícios que colhem são mesmo só para eles.”  

 

E15- “Creio que apesar de melhorias evidentes, ainda falta, por ex. um atendimento ao público 

mais cuidado à diferença das pessoas” 

 

Duas das pessoas, uma entrevistada bissexual/assexual de 61 anos e um entrevistado 

gay de 63 anos, revelam, contudo, perceções positivas sobre o tratamento dos serviços 

públicos perante a diversidade.  

 
E4- “Há de tudo. Há pessoas muito cansadas de estarem em atendimento... e já não têm muita 

paciência. E então quando é pessoas mais idosas que já não sabem porque é que vieram... não 

sei já vi de tudo, pessoas sem paciência nenhuma para aturar aquele velhote... e também há 

pessoas de idade que se aproveitam muito da idade que têm... também vejo isso, para achar 

que têm que andar sempre ao colo de alguém… há de tudo no fundo. Mesmo assim as pessoas 

fazem... um bom atendimento e estão disponíveis…não será em todas as situações, mas a maior 

parte das vezes eu sinto que sim...”  

E8- “Na minha opinião, eu acho que as juntas de freguesia... não se importam nada…é, é, não 

é não é... é maçon é maçon, é indiano é indiano... nós sempre fomos um povo de grandes 

aceitações, dentro de um certo preconceito.” 

 

Ao nível das perceções e representações sobre os serviços de geriatria e gerontologia, 

os discursos das pessoas entrevistadas revelam a falta de sensibilidade desta área 

profissional perante a diversidade sexual das pessoas idosas. As representações 

sociais estereotipadas da pessoa idosa enquanto assexuada contribuem para a 

invisibilizar a sexualidade no envelhecimento, mas também, para reforçar o preconceito 

sobre a pluralidade das orientações sexuais das pessoas idosas.  

 

Um estudo realizado com o objetivo de aferir as perceções de pessoas LGBT sobre os 

comportamentos em lares para idosos/as, concluiu que 73% das pessoas inquiridas 

acreditavam que a discriminação de pessoas LGBT era frequente; 60% referiu que não 

acreditava que receberia o mesmo tipo de tratamentos de saúde e de serviços sociais 

que os residentes heterossexuais; 74% referiu que os lares não teriam um política anti 

discriminação em torno da orientação sexual; e 34% indicou que se viesse a viver num 

lar esconderia a sua orientação sexual. (Johnson, Jackson, Arnette, & Koffman, 2005, 

conforme referido em Azevedo, 2010).  
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E1- “Não tenho assim muito conhecimento, mas estou convencido que sim que há 

discriminação.”   

E2- “Eu acho que há poucos cuidados… eu não me posso queixar, mas reconheço que há 

poucos cuidados com as pessoas idosas, metem-lhe uma bengala na mão...  E olha vai por aqui 

vai por ali.  E isso não chega, o que chegava era... a proximidade de alguém, uma festa, uma 

carícia, entendimento comum, um falar…” 

E4- “Isso aí é que eu acho que é o grande drama, porque ninguém está preparado para lidar com 

os cuidados necessários a partir de certa altura… é um drama... isso é um bocado dramático, 

têm que ser pessoas muito disponíveis e quase nunca estão. Portanto aquilo acaba por ser… 

gerido muito… de uma forma muito prática… há uma humanidade, mas quer dizer uma 

humanidade QB… vamos ao banhinho... tome agora os seus comprimidinhos... agora fica aqui... 

porque tem mais 20 ou 30... é difícil, quando as pessoas estão dependentes sobretudo, já não 

dá para puxar por ninguém sabes... as pessoas têm muitas pessoas à frente para ver… isso era 

preciso que fossem mais sensíveis para que isso acontecesse de outra maneira…”  

E5- “Eu acho que a pessoa teria que ser tratada independentemente de ser A ou B… também 

tenho uma amiga que há um tempo tentou fazer um lar só para homossexuais, e acho que a 

ideia é gira e interessante para quem gostaria de terminar a sua vida só nesse meio. Mas o 

tratamento, penso eu que deveria ser, talvez seja igual num lar heterossexual ou num lar 

homossexual.”.  

E10- “Da minha experiência, de contacto com centros comunitários e de estar com as pessoas, 

ainda há um grande tabu em relação à sexualidade humana, seja ela qual for, hétero ou 

homossexual. Em relação à deficiência muito, em relação ao envelhecimento ainda mais, isto é 

relativo que as pessoas pensam que chegam a uma determinada idade e já não necessidade 

sexuais ou afetivas (…) ainda se pensa assim, ainda há esses reparos dentro dos centros de dia 

e dos lares, as pessoas chegam a ser criticadas quando demonstram gestos de afeto e as 

pessoas têm medo de demonstrar esse afeto, porque a sociedade os castrou, há uma castração 

com a deficiência, com o envelhecimento, com tudo isso.. as pessoas muitas vezes são vistas 

como seres assexuados. A realidade que me chega é que as pessoas podiam ter menos solidão, 

mesmos nos centros de dia e nos lares, e têm mais porque a sociedade não os deixa respirar 

esse afeto. E muitas vezes só partilham esse afeto a medo, às escondidas e a medo nos lares. 

(…)”  

E14- “Sobre os cuidados a pessoas idosas… acho que não há… do que conheço, lares, não os 

vejo preparados para lidar com a orientação sexual…”  

E15- “(…) creio que nessa área também falta algum cuidado específico, até formação de 

profissionais para responderem melhor às necessidades especificas de cada pessoa” 

Nesta linha, destaca-se os discursos de um entrevistado gay, com 64, profissional com 

muitos anos de experiência no apoio domiciliário dirigido a pessoas idosas na cidade de 
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Lisboa. Revela a falta de formação dos profissionais para intervirem com respeito pela 

diferença.  

E9- “Não. Não. De modo algum. Não têm. Não têm até porque… infelizmente tenho assistido a 

muita coisa. Há a aceitação “encapotada”. As pessoas comentam, se sabem, comentam… não 

com a pessoa, mas… eu sei porque também estou do outro lado. São capazes de comentar, e 

de criticar…, mas a aceitação eu acho que pertence à educação e à formação de cada um e nós 

estamos muito longe…a anos luz...aceita-se... (…). Agora a ofensa, e a critica e o gozo que 

determinadas pessoas fazem do LGBT fazem. (…) Acho que há uma aceitação encapotada. Já 

assisti… assisto. (…) Eu digo que é encapotada porque a partir do momento que pela frente está 

a dizer e está a concordar com as conversas e com o discurso de alguém...e que passado meia 

hora e na sua ausência é criticado e inclusivamente… são apelidados, porque as pessoas não 

têm educação suficiente para utilizar outros termos, mas é logo “olha-me aquele paneleiro”... por 

isso há um cinismo, uma hipocrisia muito grande, não tão vincada como aqui à 10/15/20 nos 

atrás..” 

Um entrevistado gay, com 60 anos, revela desconhecer respostas dirigidas a pessoas 

idosas, contudo, enuncia a possibilidade de existir um lar para pessoas idosas com 

especificidades sobre a diversidade sexual dos/as utilizadores/as.  

E6- “Não conheço…do que conheço e do que sei... penso que não há nada vocacionado para 

isso, se calhar deveria haver, se calhar era uma opção diferente…como há a casa do artista...”  
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Espaço Público  
 

A quarta dimensão de análise, procurou explorar a interpretação das pessoas 

entrevistadas sobre o espaço público em Lisboa, na medida em que o espaço público 

visibiliza o invisibilizado. Ora, a homofobia, procura precisamente invisibilizar. Importa 

referir que a totalidade das pessoas entrevistadas experienciou momentos históricos 

distintos, alguns dos quais em Portugal, nomeadamente durante a ditadura, época na 

qual se punia juridicamente a homossexualidade, mesmo que não referida diretamente 

ao nível jurídico2. Diversos/as participantes identificam, por comparação com momentos 

temporais anteriores, uma vivência e perceção do espaço público mais saudável e 

positiva, contudo alguns dos quais, revelam os limites dessa perceção. 

 
E1- “O que eu notei em Lisboa como estive fora muitos anos, foi uma grande melhoria e uma 

maior abertura… nós temos a Parada Gay aqui em Lisboa, que eu acho uma coisa 

extraordinária, embora eu nunca tenha ido, e devia ir, confesso o meu pecado. Mas no meu 

tempo quem é que pensava fazer isso... eu lembro-me de uma festa no Estoril no Vale do Sol…  

agente fugiu e não estávamos a fazer nada estávamos a dançar e ouvir música, era uma 

discriminação feroz. Eu acho que isso felizmente acabou. Eu acho que a nova geração está 

muito mais aberta, hoje em dia as pessoas já não ligam se é maricona ou se é bixona se é gay 

se é isto... Eu acho que não.” 

E1- “Em Lisboa está tudo misturado e sempre esteve. Se bem que agora no Bairro Alto, agora 

há uma secção gay, que eu fui no outro dia e adorei. E no outro dia estavam a tirar sangue às 

pessoas eu não percebi bem... a fazer análises... um rastreio, exclusivamente a pessoas gay.”  

E4- “Eu hoje em dia vejo de todo o tipo de pessoas de mãos dadas… normal... percebe-se que 

tudo pode conviver com tudo, pelo menos na rua, depois em espaços fechados não faço ideia… 

Mas na rua parece-me que sim.” 

E5- “Penso que hoje em dia, nesta cidade, é uma coisa que está bastante avançada mesmo, 

embora, eu perceba que exista algum limite… é uma fronteira ténue… eu acho que as pessoas 

aceitam um bocado como se tivessem que ser modernas ou porque fica feio não aceitar, ou 

porque acham graça, porque no fundo no fundo… entre o bem e o mal há uma fronteira muito 

curta, e basta acontecer… vir aí o nacionalismo outra vez, e as pessoas começam-se a revelar 

outra vez, de qualquer maneira atualmente eu me sinto confortável, e acho que é uma cidade 

liberal nesse aspecto. A cidade, estou falando de Lisboa.” 

                                                           
2 “Lei sem nome - A lei era clara. A homossexualidade começou a ser punida pelo Código Penal a partir da revisão de 
1886, através dos artigos 70.º e 71.º, que perdurarão quase 100 anos - até 1982. Sem nunca mencionar a palavra, 
prescreve-se que aos que "se entreguem habitualmente à prática de vícios contra a natureza" passam a ser "aplicáveis 
medidas de segurança", como o "internamento em manicómio criminal", "internamento em casa de trabalho ou colónia 
agrícola", "liberdade vigiada", "caução de boa conduta" e "interdição do exercício de profissão". Fonte: 
https://www.publico.pt/2009/07/17/sociedade/noticia/o-estado-novo-dizia-que-nao-havia-homossexuais-mas-
perseguiaos-1392257  

https://www.publico.pt/2009/07/17/sociedade/noticia/o-estado-novo-dizia-que-nao-havia-homossexuais-mas-perseguiaos-1392257
https://www.publico.pt/2009/07/17/sociedade/noticia/o-estado-novo-dizia-que-nao-havia-homossexuais-mas-perseguiaos-1392257
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E7- “Eu acho que Lisboa mudou extraordinariamente nos últimos 5/6 anos… não sei se por causa 

ou em função do turismo… eu acho que está uma cidade aberta, não discriminatória, vejo 

rapazes de mão dada na rua, vejo raparigas de mão dada na rua... morro de inveja, porque no 

meu tempo isso seria impraticável. Acho que a cidade mudou muito. Estamos na Europa. É a 

civilização ocidental no seu melhor.” 

E2- “Acho que sim, eu ainda este fim de semana vi na televisão num inquérito às pessoas na 

rua, sobre se aceitavam as pessoas homossexuais... Não houve ninguém que não dissesse que 

sim. Aliás, até puseram um ator a fazer de homossexual... toda a gente aceitou, disseram-lhe 

que tinha todo o direito de ser quem lhe apetecesse.”  

E9- “Foi em Madrid que eu vivi… logo após o 25 de abril, nos anos 80/90, as pessoas do mesmo 

sexo a andarem de mão dada na rua, aquilo para mim era novidade, era o ideal, e inimaginável 

em Portugal. Só hoje em dia, e quando alguém tem a ousadia de fazer uma coisas dessas, são 

logo 80 mil olhos a olhar e a criticar… por isso, ainda hoje, existe esse critica social, 

independentemente de saberem que o Manuel Luís Goucha casou com o não sei quantos... são 

aceitáveis... aceitam, com hipocrisia ou cinismo... e as pessoas vão aceitando… eu até ponho 

em dúvida se essa aceitação é total ou oportuna... ou se tem continuidade. O que interessa é o 

ser humano, é o respeito que nós temos para com o ser humano.”  

E10- “Eu acho que melhorou muito, sem dúvida, é como a noite do dia. Agora, o que é verdade 

é que ainda temos uma sociedade que mais facilmente tolera, porque é politicamente correto, do 

que aceita por igualdade de direitos.” 

E14- “Lisboa está uma cidade muito mais aberta, e acho que pode melhorar ainda assim…”  

Dois entrevistados gay, um de 60 e outro de 65 anos, revelam que ter manifestações de 

afeto com o /a companheiro/a no espaço público por parte de pessoas LGBT, é ainda 

um privilégio dos afetos associado a pessoas heterossexuais.  

E6- “Acho. Nunca senti qualquer problema, nunca senti discriminação. Ando na rua… se for 

preciso e me apetecesse andar de mão dada, ando... claro que não tenho atitudes exuberantes. 

Às vezes por ex. vê-se casais heterossexuais que se podem beijar e tudo sem grande problema... 

connosco é um bocadinho mais difícil, se bem que o faça de vez em quando... mas não acho 

que haja discriminação, nem que haja grande problema... como lhe digo, também estou muito 

circunscrito a certas zonas.”  

E15- “Há uma forma de estar diferente, isso é evidente... eu sou de outra época… embora as 

coisas estejam bastante diferentes, ainda hoje em dia, um homem e especialmente velho terá 

muitas dificuldades em beijar outro homem seu companheiro na rua… mesmo em Lisboa” 

Um outro entrevistado gay, de 73 anos, na linha de reflexão do entrevistado anterior, 

identifica de forma objetiva que a ocupação do espaço público por parte de pessoas 
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LGBT, existe, contudo, remetida a determinados territórios da cidade. Ou seja, o espaço 

público, nomeadamente em determinadas zonas da cidade, é heteronormativo.   

E11- “A cidade em geral, não é sensível à diversidade dos seus residentes, salvo em certos 

bairros onde a questão já não se coloca, por exemplo no Príncipe Real, mas nos bairros sociais, 

pode ser mais complicado, uma coisa são os bairros frequentados por estudantes e turistas e 

outros os da periferia. (…)”  
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Relações de sociabilidade  
 

A quinta dimensão de análise do estudo, procurou conhecer as relações de 

sociabilidade, nomeadamente em torno da existência ou não de redes de apoio o 

presente, e das suas relações sociais mais próximas. Considerando que uma rede de 

apoio e suporte, durante o envelhecimento, contribui para um envelhecimento mais 

saudável, e contribui, em particular nas pessoas idosas LGBT, para minimizar o estigma 

que as mesmas sofrem pelo preconceito e discriminação da sua orientação sexual 

(Baumgartner, 2017, conforme referido em Azevedo, 2010).  

 

Grande parte das pessoas revela nos seus discursos possuir uma rede de suporte 

diversificada com quem pode contar, contribuindo assim para um envelhecimento 

saudável, nomeadamente ao nível da saúde mental.  

 
E1- “Eu tenho um grupo de amigos tudo pessoas simpatizantes pelos gays e alguns também são 

gay. Inclusive a família que me resta, a minha irmã e os meus sobrinhos sabem que eu sou gay, 

está abertamente…e respeitam isso. Chego a ter jantares aqui em casa misturados, com gays e 

não gays. Sempre tive apoio... acho que tive sorte. Há muita gente que não tem. (…) Tenho um 

grupo de amigos com quem vou jantar fora, tenho outro grupo com quem vou a tertúlias literárias. 

Vou muito à casa dos Açores.” 

E2 – “Eu não sou uma pessoa dada a apoios ou a procurar apoios, eu sou uma pessoa que tenho 

que resolver por mim o que for… Mas se for preciso que alguém me leve ao médico depois de 

amanhã, ou meu amigo daqui de casa ou o meu outro amigo… Estas duas pessoas são o meu 

mundo e acaba aí… tenho outro em Madrid. Se precisar de alguma coisa de Madrid... Ele está 

aí em 5 minutos.  Sempre foi assim na minha vida... sabe porque... eu sou um tipo um bocado 

fechado… eu disse sempre e continuo a dizer que não tenho mais do que 5 amigos… e estão 

catalogados…” 

E4 - “Eu posso contar com 3 ou 4 amigos, com a minha mãe e com a minha filha e inclusive com 

o pai da minha filha, tudo por igual, é uma questão de escolher… é bom é bom... (…) o meu 

grupo de amigos também incluiu pessoas da meditação e das pessoas com quem faço 

meditação... um outro grupo que é um bom suporte, sem estarem sempre presentes… mas 

nessas alturas quando fazemos retiros acabamos por ser… há um sentido de comunidade muito 

grande..” 

E5- “Alguns amigos, o meu companheiro também... traz-me algum conforto, carinho que 

precisamos naquele momento, afetos, palavras de esperança…, mas é diferente entre amigo e 

namorado… um amigo que está de fora tem um olhar diferente para algumas coisas quando 

agente precisa. O que está dentro é muito importante… é um complemento.”  
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E6- “Neste momento em primeiro lugar, e curiosamente, é o meu ex. companheiro, com quem 

tive 15 anos. É o grande suporte ainda com quem falo quase todos os dias. E quando tenho 

algum problema é com quem desabafo. Depois é o meu actual companheiro, mas estamos juntos 

há 6 meses…, mas começa a ser um grande apoio. Depois tenho uma amiga e um amigo com 

quem desabafo e troco opiniões… e depois curiosamente… em casa tenho uma espécie de 

governanta, que está comigo há 20 anos e que com quem converso muito também. Sinto-me 

bastante apoiado. Para além de que curiosamente, toda a minha família, irmãos, sobrinhos, até 

a minha mãe, me dão um suporte muito grande. (…) Normalmente não há fim de semana 

nenhum que não esteja. Ainda ontem fui jantar com amigas de curso com mais de 40 anos… 

hoje vou jantar com outros… tenho uma vida social relativamente boa e frequente.” 

E7- “Quase diariamente, eles são muitos, são variados, eles queixam-se que não me veem..., 

mas é raro passar um dia sem ver alguém.” 

E8- “Quando fui viver sozinho... imediatamente participei aos meus filhos o que se passava, eles 

aceitaram, o mais velho é muito amigo do meu companheiro atual e a minha nora também. (…) 

Mantenho com os meus colegas todos, da sociedade portuguesa de psicologia clínica, são 

pessoas com quem eu me encontro. Tenho um naipe de amigos…(…) eu tenho um facto sorte, 

é que a minha família atual é mais nova que eu (…) tenho a tal irmã que eu criei, o meu sobrinho, 

o meu cunhado, o meu filho mais velho a minha nora, e o próprio companheiro é mais novo… 

portanto, não me considero uma pessoa infeliz, não me considero que tenha uma vida triste, 

tenho uma vida ativa.” 

E9- “São essa meia dúzia de amigos. Com quem eu posso desabafar. Ao ponto de as pessoas 

ficarem admiradas por eu manter relação com as minhas Ex relações. Sou amicíssimo da mãe 

da minha filha e muito amigo, e diria até num deles, dou muito apoio, às duas relações que tive. 

Para mim é essencial a amizade que possa existir com a pessoa. Contacto diário (com a filha) 

(…) e essa sim é a minha principal amiga. É minha filha, mas essencialmente minha amiga. É 

uma pessoa que sempre me aceitou. Nunca me questionou. Colocou até muitas vezes entre a 

espada e a parede, a própria mãe. Sempre me dei muito bem com ela.” 

E10- “Agora com o “Pedro” com quem estou a partilhar o dia a dia, é uma nova forma de estar, 

é uma aventura que estou a abraçar, é desafiante para mim e para ele. (…) ele veio à minha vida 

e isto ajudou-me um bocado a dar coragem para seguir em frente. (…) Aprendi a partilhar com 

as pessoas com quem vou dizer poesia, a ir tomar um copo e a conviver, partilhar ideias, discutir 

prolemas, é importante falar, dialogar, falar faz bem. Neste momento o Pedro é o mais imediato. 

(…) Permanentemente, tenho telemóvel cheio da malta toda da poesia. Convites para 

apresentação de livros, dizer poesia…e eu gosto imenso.” 

E11- “A minha rede de apoio são os meus amigos. Sempre vivi rodeado de amigos, desde que 

passei a viver sozinho o que se deu aos 23 anos. A diferença é que alguns amigos pela própria 

idade também precisam de apoio, e, portanto, não o podem dar, mas tenho outros de menos 

idade, porque me dou com várias gerações que me visitam ou convidam para sair. (…) Reunimo-
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nos muito na minha casa, mas às vezes também vou a casa de alguns deles, ou saio com alguns 

para viajar para o estrangeiro, embora também viaje sozinho ainda. Mas sobrevivi a isso, porque 

tinha capacidade económica para não precisar deles, também lutei sempre por isso, o que é 

muito importante, mas nunca abandonei a solidariedade, pensando exclusivamente em mim.  

Envolvi-me em muitas causas de cidadania desde há muitas dezenas de anos para cá.” 

E14- “O meu maior suporte é sem dúvida a minha mulher. Mas conto com familiares, que até 

vivem em Lisboa, e os meus amigos também são um apoio muito importante. Sinto-me muito 

apoiada, sempre que preciso de algo.” 

E15- “Tenho o grande apoio do meu filho. E conto com alguns amigos de há muito tempo e com 

quem estou regularmente, falo e estou muito com eles” 

 

Um entrevistado gay, de 68 anos, evidência no seu discurso que numa situação de crise, 

em particular financeira, a mulher com quem casou antes do coming out e os filhos, 

foram e são a sua rede de suporte atual, nomeadamente na resolução dos seus 

problemas com a banca/dívidas. Contudo, revela por outro lado, que apesar de serem 

a sua rede de suporte, por não ter outra solução, o são, dentro de limites homofóbicos 

opressivos definidos pelos mesmos, nomeadamente a perda de relacionamento 

interpessoal com outras pessoas, obrigando-o a regressar ao armário.  

 
E3- “Se quer que lhe diga não sei…quer dizer… exceto a minha mulher e os meus filhos..., mas 

fora isso não estou a ver. Neste momento falava com a mulher em primeiro lugar. De alguma 

forma é ela que me dá suporte… porque foi ela que me fez os empréstimos também... são coisas 

que lhe devo...” 

E3- “Houve uma transição… a partir do momento em que as coisas começaram a dar mal… e 

que ela se apercebeu que eu sexualmente não estava muito virado para ali… foram assim uns 

meses um bocado difíceis de ultrapassar… porque ela simplesmente diz que não apoiava a 

homossexualidade... mas isso não era de agora… já vinha de trás… quantas vezes, passava 

qualquer coisa sobre homossexuais na televisão e ela virava-se logo contra isso… e eu defendia 

aquilo.. já nessa altura isso acontecia. E para o fim as coisas estavam... já bastante complicadas, 

mais a separação, mais o estigma da homossexualidade esteve presente nela e nos meus 

filhos… como uma coisa… que era horrorosa… nunca pensaram que eu poderia vir a ser gay... 

tudo isso foi assim um choque para eles… grande... e talvez por isso é que, ou não… mas a 

minha mulher sempre foi um bocado assim já sabia… os meus filhos é que pensei… um agora 

tem 32 e 36 anos.. já podiam ter as mentes deles um bocadinho mais avançadas… e não. Tanto 

que quando vivi em Lisboa com o meu companheiro… íamos lá a casa deles…, mas era muito 

raro, porque quase não se falavam... e continuam mesmo com a idade que têm a não ser adeptos 

da homossexualidade…” 

E3- (frequência se reúne com amigos) “Agora nenhuma”. 
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Duas das pessoas entrevistadas revelam possuir só uma pessoa na qualidade de rede 

de apoio, não enunciando a existência de uma rede de apoio mais alargada, 

nomeadamente de amigos e/ou filhos/as. A falta de uma rede de apoio alargada poderá 

ter impactos no envelhecimento de pessoas idosas LGBT, na medida em que, contribui 

para a ausência ou redução das relações de sociabilidade, contribuindo para o seu 

isolamento, e poderá ainda contribuir numa redução da qualidade de vida bem como 

potenciar problemas de saúde (Mota, 2009; Paúl & Fonseca, 2015, conforme referido 

em Azevedo, 2010).  

 
E12- “Não sinto nenhum apoio quando preciso, salvo a psicóloga com quem falo. A minha vida 

sempre foi assim, pois sempre fui homossexual, em exclusiva, e agora com a idade as coisas 

pioraram (…). Não tenho ninguém com quem me reúna, embora vá ao café ao fim de semana, 

mas vou sozinho e eventualmente Falco com alguém do café.”  

E13- “A minha mulher adorada. Mais ninguém.” 
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Envelhecimento LGBT 
 

A dimensão de análise sobre o envelhecimento, específico LGBT, tinha como objetivos 

conhecer melhor possíveis dinâmicas decorrentes do envelhecimento junto das pessoas 

entrevistadas enquanto pessoas LGBT, nomeadamente dinâmicas de regresso ao 

armário e perceções interseccionais da discriminação. As idosas LGBT, estão sujeitas 

a uma dupla discriminação, que decorre do estigma sobre a sua orientação sexual em 

função da sua idade (Wierzalis, Barret, Pope, & Rankins, 2007, conforme citado por 

Antunes, 2017). Um estudo sobre pessoas idosas LGBT nos EUA, concluiu que os gays 

idosos estão sujeitos à internalização da opressão de duas dimensões identitárias, a 

contra pessoas mais velhas e contra pessoas LGBT, tendo a equipa de investigação 

definido o conceito de “Discriminação Etária Gay Internalizada” (Wight, Leblanc, Meyer, 

e Harig, 2015, conforme referido em Antunes, 2017).  

 

Da análise dos discursos, existe uma pluralidade das interpretações relativas ao 

cruzamento do envelhecimento com a orientação sexual, nomeadamente sobre as 

especificidades do envelhecer LGBT.  

 

Em alguns momentos das narrativas é possível aferir a perceção de uma maior 

vulnerabilidade do envelhecimento LGBT, por comparação com o envelhecimento 

heterossexual, associadas a perceções de maior risco de isolamento e solidão.  

 

E1- “Sim com certeza isso não há dúvida nenhuma, os LGBT com o envelhecimento, não há 

dúvida nenhuma.  Porque se isso acontece no grupo é heterossexual quanto mais no grupo 

LGBT. São pessoas mais sensíveis e mais suscetíveis de serem afetadas com o 

envelhecimento... com essas frustrações.” 

E6- “(…) mas eu acho que o problema principal é haver atividades, ou qualquer coisa que 

reunisse as pessoas de qualquer forma, não tanto pela orientação sexual, mas pelo convívio. 

(…) e acho que há algumas pessoas que devem sofrer bastante por pertencerem a um 

determinado género e sobretudo, quando encontro essas pessoas em determinados meios… 

refiro-me em determinados sítios noturnos, em que se nota perfeitamente que as pessoas estão 

isoladas, estão sozinhas... parece que foram excluídas... e aí sim, poderia, deveria haver, não 

sei como, uma intervenção diferente, porque acredito que haja muitos homens, idosos, gays, que 

por estarem sozinhos se encontrem extremamente isolados.. e deve ser muito difícil essa 

situação. Vejo alguns… pessoas idosas... que se vê que estão carentes… estão muito 

necessitando de apoio, afeto... e que neste tipo de população deve ser maior... 
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E9- “(…) com 64 anos… veja uma pessoa com 60 anos, ou até menos…eu tenho amigos que 

até são pessoas ligadas à área da saúde… e que é ostracizado quase… até pela própria 

família… de maneira que são tudo experiências que nós vamos adquirindo e tendo a perceção 

diariamente… porque são coisas novas…”  

E10- “Em relação às pessoas com deficiência e à comunidade LGBT quando envelhece, uma 

grande percentagem não tem apoio familiar e social nenhum…” 

E12- “Vamo-nos cansando fisicamente, sobretudo, e também um pouco psicologicamente, mas 

apesar de tudo, sei resolver a minha vida, sei o que quero, mas a sociedade é que não está 

preparada para aceitar as pessoas idóneas.”  

E15- “Creio que o os velhos homossexuais podem, alguns… estar em situações de vida mais 

complicadas. Por ex. se não tiverem um companheiro como eu… embora no meu caso tenho o 

meu filho e alguns amigos…, mas creio que sim, que pode ser um envelhecer diferente…”  

Dois entrevistados, ambos gays, um com 60 e outro com 68 anos, com filhos/as de 

relações anteriores com mulheres, revelam desafios específicos, que se mantêm atuais, 

sobre a sua relação de sociabilidade parental, decorrentes dos preconceitos e 

expectativas heteronormativas relativas à sua orientação sexual. 

E6- “Pois isso é que... tenho 2 rapazes... eu disse-lhes o mais velho depois de eu lhe dizer disse-

me que preferia não ter sabido, que já sabia, mas que não queria saber pela minha voz… e teve 

muito tempo sem me falar... muito tempo… até que a pouco e pouco começou a aceitar e a ir lá 

a casa, mas sempre com alguma dificuldade, muito homofóbico. O mais novo disse-me só, já 

podia ter dito eu já sabia... tem uma relação excelente com o meu ex. Neste momento, eles 

acham que por eu andar com pessoas mais novas, acham que se aproveitam de mim e estão 

ambos zangados comigo… mas é uma fase... e também já me preocupei mais, eu dei tudo que 

tinha a eles… tiveram uma formação académica fabulosa, estudaram China, EUA, Espanha… 

andaram por tudo o que é mundo… Portanto eu já fiz a minha parte, eu tenho é que me dedicar 

à minha vida, às minhas coisas, eles terão que entender que o companheiro com quem estou é 

uma pessoa séria, honesta… quando perceberem isso, voltam.” 

E3- “(...) os meus filhos é que pensei…um agora tem 32 e 36 anos… já podiam ter as mentes 

deles um bocadinho mais avançadas… e não. Tanto que quando vivi em Lisboa com o meu 

companheiro... íamos lá a casa deles…, mas era muito raro, porque quase não se falavam... e 

continuam mesmo com a idade que têm a não ser adeptos da homossexualidade… (…)  

 
Um entrevistado gay, de 64 anos, com experiência profissional na área de cuidados e 

apoio a pessoas idosas, enuncia uma dimensão reflexiva interessante, ou seja, o 

momento presente gera a possibilidade de experienciar o envelhecimento LGBT fora do 

armário, o que requer o conhecimento e sensibilidade especifica para uma intervenção 

adequada e dirigida.  
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E9- “Isso é tudo uma aprendizagem… porque as pessoas LGBT que hoje são seniores e que 

hoje estão em lares, ou que estão ao cuidado de alguém, são experiências novas, e por serem 

experiências novas não há manuais, não há experiências para se poderem basear… há que ter 

noção e a perceção da forma…lá está… saber colocar no lugar do outro e haver abertura 

suficiente… (…) sim existem técnicos LGBT na área do apoio e da saúde.. não querem de forma 

alguma que se saiba que eles o são…e das duas uma, ou há, uma má formação moral e há um 

recalcamento que vai fazer comportamento… gerar comportamentos negativos, ou então 

abstém-se…passam ao lado… vão dando desculpas… por isso não enfrentam o problema de 

caras.” 

 

Um outro entrevistado bissexual, com 63 anos, revela, da sua experiência profissional 

enquanto psicoterapeuta, a experiência no atendimento particular de homens idosos 

homossexuais, no que revela aos seus desafios, em particular ao nível da saúde mental, 

reflexo da internalização ao longo da sua vida da opressão homofóbica. A internalização 

da opressão relativa à orientação sexual, associada ao processo de envelhecimento, foi 

e será, para algumas pessoas a forma de sobrevivência e adaptação, que 

evidentemente tem custos sociais e emocionais graves. As pessoas idosas 

homossexuais caracterizam-se pelo silêncio e duplo estigma, que pesa sobre a sua 

idade e a sua orientação sexual (Becker, 2008, conforme referido em Leite, 2014). 

 

E8- “Na altura curiosamente eu fui muito procurado por homens, já de uma certa idade, com mais 

de 60 anos, mas não só, poucos, também novos na casa dos 30 e tais 40 anos, que devido à 

pressão social, os de mais de 60 anos, uns outros não, houve exceções, mas a maior parte casou 

porque tinha que casar e passou a viver uma vida de fachada. (…) portanto, acontece que, os 

idosos que procuram a consulta de psicoterapia, traziam no seu rol de perturbações uma carga 

de culpabilidade enorme... sentiam-se culpados por ser homossexuais, este era o peso maior, 

eles próprios não aceitavam a sua homossexualidade ou bissexualidade.” 

E8- “Nalguns casos, inclusive, que é interessante, homens que já entraram nos 60 anos que não 

conseguem ter uma relação estável com um parceiro do mesmo do sexo porque eles próprios 

rejeitam o facto de terem um relação com uma pessoa do mesmo sexo, então andam à procura 

de defeitos no outro para se sentirem ou eles rejeitados ou rejeitarem… é efetivamente 

dramático, sofredor, triste, porque é incapacitante de conquistar um estado de felicidade de amor 

de realização que é necessário. Não só internalizamos essa opressão, como projetamos no outro 

essa opressão e interpretamos muita coisa à luz de uma rejeição, de uma chamada de atenção 

de qualquer coisa…” 

 

Contudo, nos discursos de algumas pessoas entrevistadas, é possível também aferir, 

por outro lado, que outras variáveis reveladas, são desafios transversais ao 
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envelhecimento independentemente da orientação sexual, em particular a perda de 

amigos/as e/ou da ausência de companheiro/a.  

 

E2- “(ao longo da vida) Nunca foi assim. Tinha alguns amigos muito bons... que se já se foram 

embora, coitados. Os muito bons foram todos embora, e saímos todas as noites e fazíamos 

coisas e éramos engraçados... era muito divertido, e esses morreram, e não houve substitutos 

para eles. Não há ninguém como aquela gente foi. Eram pessoas extraordinárias. Era um grupo 

de amigos com quem jantava todos os sábados... fazíamos uma paródia no Trumps... ao lado 

do Trumps no restaurante. Fazíamos todos os sábados. E tinha muitos amigos..., mas foi tudo 

embora… e custa-me muito isso sabe... às vezes... ainda hoje à tarde... passo por sítios que me 

lembro deles… e custa muito… muito…  as memórias desse passado, porque era gente muito 

boa, muito porreira muito divertida, nada de maldade... agora as pessoas são muito más...só 

dizem mal umas das outras…” 

E4- “Não sei… é difícil envelhecer... e é mais confortável se for feito a 2…, mas lá está também 

conhecerem-se pessoas numa determinada idade… acho que é difícil, essa cola é mais difícil de 

ficar uma coisa sustentada… Envelhecer sozinha é difícil, envelhecer a 2 é um bocadinho mais 

fácil… eu acho... (…)  o desafio era ter sabido envelhecer com alguém e isso se calhar já passou 

o comboio… teria feito exatamente tudo o que fiz até agora... não estava em condições de ver a 

coisa ser de outra maneira… mas se houver outras vidas, gostava de conseguir ter alguém ao 

meu lado, e eu estar ao lado de alguém, durante um tempo assim da grande maioria da vida e 

que a levasse até ao fim da vida… isso é muito bonito.” 

E5- “Não… eu não separo as coisas LGBT… envelhecimento para mim, olha um desgraçado de 

uma pessoa pobre para mim, é um problema muito maior que um problema no LGBT… estar 

sozinho… hoje em dia não se coloca isso… acho eu, é a minha visão… eu sou do Rio de 

Janeiro... hoje em dia com tantos meios para a pessoa estar, para poder falar para poder viver, 

para poder disfrutar… isso para mim não faz sentido… uma pessoa ter problemas de solidão. 

Vê-se na tv… pessoas que morrem em casa... ela é uma pessoa hétero com certeza... outra que 

os familiares abandonam… não querem cuidar...” 

E6- “Eu posso falar por mim… uma das coisas que me preocupavam no envelhecimento era não 

encontrar uma pessoa que me fizesse companhia, eu preciso para estar estável e feliz de ter 

alguém… Há pessoas que conseguem viver sozinhas… eu não consigo, eu preciso de ter uma 

pessoa que me acompanhe, e para mim isso seria o principal problema…”  

E14- “(…) uma coisa que me preocupa é claro… é perder algumas pessoas amigas que sempre 

foram importantes na minha vida…, mas isso acontece a todos nós…” 

 

Um dos entrevistados gay, com 73 anos, identifica desafios decorrentes do 

envelhecimento transversais, contudo, enuncia, uma preocupação especifica relativa a 
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um maior risco de inexistência de pessoas, que podem vir a ser rede de apoio a pessoas 

idosas LGBT.  

 

E11- “Os desafios são: 1º- solidão; 2º- certa nostalgia do que podíamos antes fazer e agora já 

não é fácil, ou é mesmo impossível repetir; 3º infoexclusão; 4º dificuldade em encontrar parceiros 

afetivos ou sequer sexuais; 5º as redes sociais LGBT+ desprezam muito estes  idosos, e até 

alguns são insultuosos para com eles; 6º o receio ou falta de paciência para sair de casa sozinho; 

7º a degradação da imagem física, e da força anímica, até para sair do espaço habitual que 

habitamos (…); 8º as medicações a que podemos estar sujeitos, regularmente, também podem 

ser um limite; 9º a necessidade de apoiar um parceiro ou parceira que seja dependente; 10º 

recordo os deficientes vários ,sobretudo, os invisuais, e os motores, em cadeiras de roda. São 

supostos não terem sexualidade. A comunidade ignora-os, totalmente, assim como aos 

portadores de doenças sexualmente transmissíveis, mesmo que esteja com tratamento 

adequado; 11º a situação económica de cada um. Acho que tem interferido, de forma muito sub-

reptícia difícil de desfibrar uma por uma. Mas para mim é claro que quem é hétero, apesar de 

sofrer muitas das dificuldades aqui expostas, tem outros espaços de manobra, porque tem 

família, conjugue, filhos, netos que podem servir de apoio.”  

 

Na linha de reflexão anterior, sobre um maior risco de inexistência de pessoas que 

possa servir de rede de suporte a pessoas idosas LGBT, outros dois entrevistados gay, 

um de 67 anos e outro de 60 anos, revelam preocupações nessa dimensão. 

 

E7- “A solidão. Estou a desdizer tudo o que disse...(risos), mas falo não só pessoalmente. A 

solidão… é um assunto que me apavora, com certeza, não sei o dia de amanhã… os meus 

amigos são quase todos ligeiramente mais velhos do que eu... por ordem natural das coisas 

talvez morram antes de mim… como é depois?!? Não faço ideia... a família já morreu como lhe 

digo. Claro que tem um impacto o envelhecimento…brutal..., mas olhe temos que viver com ele… 

qual é a alternativa...se eu pudesse, voltava rapidamente aos meus 18 anos…, mas como não 

posso, tenho que viver com essa carga, que é presente e constante… isso é um coisa em que 

se pensa praticamente todos os dias. Não temos filhos, não temos netos...como é? Neste 

momento eu estou perfeitamente independente. Daqui a 1 ano não sei... Agora calculo que para 

muita gente seja difícil… ou mais difícil, quem não se soube rodear de um certo número de… já 

não digo pessoas… confortos entre aspas... é possível que venha a ter grandes problemas…eu 

espero não ter…não sei… não estou livre deles.” 

E10- “O envelhecimento da comunidade LGBT tem um peso muito grande de isolamento e de 

muita solidão, muitas pessoas durante muito tempo estiveram como se diz na onda, no modelo 

ideal, no corpo perfeito dos bares, discotecas, saunas, isto sem qualquer critica, e depois com a 

vida foram ficando cada vez mais sozinhos e mais sozinhas, e a realidade é esta, a mudança 

constante de parceiros e a dificuldade que as pessoas têm de criar relações, depois mais tarde 
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ou mais cedo tem um preço, que é o preço da solidão. Já não toca o telemóvel, já não nos 

convidam para a festa, já não temos lugar no bar… estamos velhos… estamos fora de prazo. E, 

obviamente, muitas vezes nós andamos a ser pessoas de consumo, a consumir e a ser 

consumidos, e depois ficamos fora de consumo. Eu acho que este meio nos condena a uma 

solidão que é a pessoa sentir...com esta idade para onde vou? Não, antigamente é que eu era 

bonito/a. Entretanto a família afastou, e as pessoas ficam sozinhas, morrem sozinhas e isto é 

imperioso e urgente que hajam medidas de apoio. (…) É maior (o isolamento). Existe e tem a 

carga ainda do armário, do preconceito, que regressa com o envelhecimento. Ele volta ao 

princípio. Anda-se bem cá fora, mas vais envelhecendo, tens as tuas dores e tu voltas ao armário, 

ao preconceito, ao isolamento, à vergonha. Há vergonha porque o teu corpo já não é bonito…  

já não és a imagem de modelo perfeita, e isto é uma dupla discriminação, acaba a vida por se 

tornar um pesadelo. Acho que há muitas pessoas na comunidade LGBT que gostavam de chegar 

ali a um tempo e morrer… têm dificuldade em lidar com o seu envelhecimento, porque foram 

ensinados a viver para a montra para o espelho, para o que vê. Quando deixas de estar fora de 

moda ficas de parte. E as pessoas têm medo. E o envelhecimento para muita comunidade LGBT 

é a rejeição e eles próprios e elas próprias se rejeitam.”  

 

As pessoas idosas LGBT estão sujeitas a um maior risco de isolamento/solidão, 

nomeadamente pela dimensão especifica decorrente da estrutura social 

heteronormativa, ao contribuir para o regresso ao armário, e segundo estudo da YouGov 

pela probabilidade, três vezes mais que as pessoas heterossexuais, em envelhecerem 

solteiras; e apenas 1/4 dos gays e metade das lésbicas terem filhos (Guarita, Dores & 

Rainho, 2016). 

 

Contudo, a dimensão da orientação sexual não é decisiva desse isolamento/solidão. Ou 

seja, pessoas, independentemente da sua orientação sexual, que não constituíram 

família, que viveram e vivem sozinhos/as, que perderam familiares e/ou amigos que 

potencialmente seriam a sua rede de suporte, estão, também, em situações de 

isolamento e solidão. Existindo também, pessoas com familiares, nomeadamente 

filhos/as que poderiam ser rede de apoio, mas que experienciam o seu envelhecimento 

sozinhas. Evidentemente, que o abandono de pessoas idosas, é um problema social 

com forte expressão em Portugal, sendo aliás, segundo a Organização Internacional do 

Trabalho, em 20153, um dos países com maior abandono de pessoas idosas, o que 

evidencia a necessidade de intervir.  

 

E7- “Preocupa e assusta, assusta toda a gente. A maior parte dos meus amigos, tanto hétero 

como homo, têm relações estáveis... não me lembro de ninguém que esteja preocupado com 

                                                           
3 https://www.rtp.pt/noticias/pais/portugal-entre-os-paises-com-mais-abandono-de-idosos_v1074336  

https://www.rtp.pt/noticias/pais/portugal-entre-os-paises-com-mais-abandono-de-idosos_v1074336
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esta situação… a única pessoa que não tem relações estáveis… acho que sou eu…não, mais 2 

ou 3, a maioria tem relações estáveis.” 

E8- “Outra questão que é a solidão, a solidão, quanto a mim, não é exclusiva do facto de se ter 

uma orientação bissexual ou homossexual, a solidão é uma questão de envelhecermos, grande 

parte das pessoas falecerem... as empresas não aceitam pessoas devido à idade, são vistas de 

uma forma caricata porque vão ao ginásio, ou por irem a um disco ou assim.. (…) Agora, há 

aspetos que tem que ver com o envelhecimento e não com a orientação sexual, por exemplo a 

solidão... por exemplo já há muito tempo se fala que no Alentejo há muitos suicídios de idosos e 

não se associava com a orientação sexual…” 

 

O regresso ao armário, enquanto especificidade do envelhecimento LGBT, é 

identificado em alguns dos discursos, resultado da internalização de uma dupla 

opressão, da idade e da orientação sexual, tem violentos impactos negativos ao nível 

da saúde mental. 

 

E1- “Tinha um amigo meu que cometeu suicídio para menos de um mês, que não se aceitava 

por ser gay, e deu um tiro na cabeça... Da minha idade e tudo… Eu acho que o facto de não se 

aceitarem contribui muito para isso, tornam-se pessoas muito frustradas e infelizes… aceitação 

pessoal... aceitar-se a si próprio.  São pessoas que vivem num medo, e que têm respeito…  Coisa 

que eu nunca tive, eu sempre toda a minha vida disse que era gay...” 

E3- “(…) ali agora onde estou a morar (casa da mulher) ninguém sabe que sou gay… as pessoas 

que já nos conheciam antes... com o meu companheiro, as pessoas que moravam no nosso 

prédio sabiam que nós éramos gays..., mas era diferente, era um outro mundo diferente deste 

aqui assim... (…) de repente mudar para uma situação de prisioneiro… é assim um bocado… 

constrangedor. Os últimos 4 anos já foram assim diferentes… hábitos mais ponderados... Agora 

já é calmo de mais (após voltar por necessidade a casa da mulher).” 

E12- “Fui-me adaptando como o camaleão, para não me sentir tao isolado, reprimo muito os 

meus desejos, sobretudo os sexuais. Acho que sim, tem intervindo no meu envelhecimento, 

porque não sei o que se passará comigo no futuro.” 
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Perceção das discriminações 
 

A análise da perceção das discriminações procurou aferir se os/as entrevistados/as já 

tinham em algum momento das suas vidas tido conhecimento ou experienciado 

diretamente situações de discriminação, quer verbais, físicas ou psicológicas, 

nomeadamente enquanto pessoas idosas LGBT.  

 

Da análise discursiva das pessoas entrevistadas, é possível identificar diversas pessoas 

referem nunca terem sido discriminadas diretamente. Contudo, importa ter em 

consideração que a perceção das discriminações, varia em função das crenças e 

valores, e da interpretação que cada um/a faz de possíveis comportamentos 

discriminatórios. 

 

E1- “(…) discriminação pela minha orientação sexual nunca me aconteceu, mesmo ao longo dos 

anos, e vivi muitos anos em muitos sítios do mundo.  Antigamente havia, chamavam bichonas e 

essas coisas assim.  A mim nunca me afetou...” 

E2- “Eu?? Nunca, nunca, nunca, nunca. Acho que ninguém se atreveria pela minha orientação 

sexual a discriminar-me, ouviam um reportório… e por trabalho não, porque os meus trabalhos 

são sempre acessíveis a todo o mundo gay.” 

E3- “Até agora não… por exemplo havia um bar onde eu ia e todos sabiam que eu era gay e 

nunca houve assim nada… foi através deles que eu conheci o meu companheiro. 

E4 – “Não, nada… eu sempre me senti muito livre… também é assim, não faço programa daquilo 

que sou, porque também não sou uma coisa só, é pessoa que está à minha frente e a 

circunstância... (…) Discriminada não… mas é evidente que já senti que tenho que mostrar e ter 

uma força para a maneira como a vida se processa hoje em dia...”  

E5- “Não, não.”  

E6 – “Nunca. A única coisa mais curiosa que me aconteceu… foi que eu e o meu companheiro 

fomos passear algures e ficamos num hotel… e entramos a senhora reparou que eramos dois 

homens e gritou. “ah, mas o quarto tem uma cama de casal” ... e nós os dois rimos..., mas de 

resto nunca senti discriminação nenhuma... nunca.” 

E7- “Nunca tive problemas de espécie nenhuma, com amigos dos meus pais, contactos laborais 

etc… etc… E nunca me perguntaram nada e nunca respondi. Não ando propriamente com 

plumas na cabeça..., mas acho que toda a gente sabe. Admirar-me-ia muito se quem contacta 

comigo não soubesse. Uma pessoa chega aos 67 anos, solteiro, sem filhos, um homem...não é 

muito… não me conhecem namoradas…também não conhecem namorados…hum…não.”  
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E14- “Sinceramente não tenho memória de ter sido discriminada, pelo menos não que tenha 

percebido algum comportamento desse tipo…” 

 

Por outro lado, algumas das pessoas entrevistadas, revelam de alguma forma 

percecionar a discriminação, em particular em função da sua orientação sexual.  

 

E8- “Curiosamente eu não senti nenhuma. segregação... não vou dizer não sentir... algumas 

pessoas, sobretudo agora, há uma associação qualquer de psicólogos cristãos... que emitiram 

uma frase dizendo que era preferível ter um filho toxicodependente do que homossexual e a 

ordem imediatamente atuou... eu não senti, as pessoas aceitaram, eu sou o que sou, eu não 

deixo de ser o que sou por ser bissexual…” 

E9- “Indiretamente. Por exemplo como bancário, que é uma classe... alguém que saia daquele 

estereotipo, está banalizado, e eu senti esse banalização. Por ex., acho que não atingi, apesar 

do reconhecimento por outras vias... sabiam das minhas qualidades profissionais, mas nunca 

atingi um cargo diretivo dentro do banco... atribuí esse fator à discriminação, apesar de não andar 

com um letreiro na testa… mas só porque vivia sozinho, entra aí muito... o eu ir para viagens 

com a minha mãe ou com a minha filha, ir a jantares e não aparecer seja com que for, podia não 

ser diretamente, mas indiretamente eu sentia essa discriminação.” 

E9- “Nas instituições nós temos 70/80 ajudantes familiares e há 2/3 homens.  De maneira que 

são vistos… são rotulados. É logo. Nunca ninguém me confrontou, eu como disse não ando com 

um letreiro na testa, não tenho que dar conhecimento do que sou do que não sou (…)” 

E11- “Sim já me senti discriminado: a idade é o motivo principal e a orientação sexual também. 

Já fui insultado por ser homossexual e velho. Evito expor-me a essas situações se as prevejo, 

mas por vezes, quando menos se espera, acontecem…” 

E15- “Diretamente nunca me disseram nada, mas claro que sei que em alguns momentos já fui 

olhado de lado…, mas depende dos sítios e de quem os frequenta…”  

 

O relato de um entrevistado gay e deficiente, com 60 anos, revela a experiência da 

interseção de diversas dimensões identitárias ao nível da dupla discriminação de que é 

alvo. Movimentos sociais e organizações na área da deficiência e na área LGBT 

procuram combater as suas opressões especificas, ou seja, as primeiras a não 

discriminação das pessoas com deficiência e as segundas a não discriminação de 

pessoas LGBT, contudo, não existe, em Portugal, um cruzamento intersecional ao nível 

do combate das opressões e das discriminações, que permita um combate mais plural.  

 

E10- “(…) aceita melhor a minha deficiência, do que aceita a minha homossexualidade, porque 

enquanto a minha deficiência, facilmente “deixa passar coitadinho”, é coitadinho, com a minha 
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homossexualidade, eu posso-me tornar uma animal exótico e incomodar muita gente, as 

pessoas da comunidade das pessoas com deficiência, e a comunidade LGBT, porque também 

não estão preparados, têm uma grande dificuldade de ligar com isto, há uma falta de informação 

e formação para trabalhar com as pessoas com deficiência que é impressionante, muda-se de 

assunto porque é mais fácil, não se sabe com que pinças se toca nisto... é um problema delicado 

para muito gente… tanto a área das organizações da área da deficiência têm um grande 

dificuldade em lidar com isto porque acham que é uma questão inútil, é uma falsa questão, é um 

problema secundário, quando há outros problemas, como comer e pensões… e as pessoas com 

deficiência ainda são tratadas como seres assexuados. Eu faço parte, e sinto isso, de uma 

minoria dentro da própria minoria, e partir daí levo com as consequências de tudo isso, tanto de 

um lado como outro, se eu estou numa organização de pessoas com deficiência como se estou 

numa organização de pessoas LGBT. (…) As pessoas homossexuais com deficiência, sentem 

que o ambiente é hostil, não é confortável. Há uma dupla discriminação.” 

E10- “Fui uma pessoa que durante muitos anos, vivi numa forma de defesa, em legitima defesa, 

em que convivi com toda a gente e a minha parte íntima e afetiva preservava muito para mim, 

devido à minha deficiência, a uma certeza de que não era isso que eu queria, conhecer pessoas 

ocasionais, pessoas passageiras… E então, não era isso que me realizava, ficava muito a 

conviver com toda a gente, mas a minha parte afetiva pessoal reservava muito para mim. E fui 

mantendo essa relação durante muito tempo, comigo assim.” 

 

Um entrevistado gay, de 75 anos, identifica a sua perceção da discriminação, 

exclusivamente em função da sua idade.   

 

E12- “Acho que as pessoas olham de soslaio, e não ligam nenhuma aos velhotes e às velhotas. 

Vou me tentando adaptar como posso, com faz o camaleão, mas não forço nada.” 

 
Segundo dados relativos a 2017, o SAV – Serviço de Apoio à Vítima da Associação 

ILGA Portugal atendeu 367 pessoas. O relatório “Homofobia e Transfobia – Dados da 

Discriminação em Portugal: 20174”, revela dados sobre a discriminação de pessoas 

LGBT, e contou com a participação de 188 pessoas, das quais 9,04% tinham idades 

compreendidas entre os 45 e os 59 anos, e 3,39% tinham mais de 60 anos. Das 

conclusões, sobre a variável da idade, o estudo relatório refere: “A população jovem 

parece continuar a apresentar-se como a camada populacional mais afetada pelas 

situações de discriminação, às quais acresce a sua habitual vulnerabilidade social e 

económica. A intervenção no sentido da prevenção parece assim de suma importância, 

com a necessidade de promoção de estratégias educativas e de cidadania inclusiva. 

Ainda que com menor representatividade, é importante uma atenção específica às 

                                                           
4 http://ilga-portugal.pt/ficheiros/pdfs/observatorio/Relatorio-Discriminacao-2017_17maio2018.pdf  

http://ilga-portugal.pt/ficheiros/pdfs/observatorio/Relatorio-Discriminacao-2017_17maio2018.pdf
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vítimas com idade mais elevada, sujeitas a uma invisibilidade acrescida, maior 

isolamento e, muitas vezes, maior dificuldade no acesso a recursos e serviços 

especializados.”. Sendo possível concluir, a existência de práticas discriminatórias, 

também, contra pessoas idosas LGBT. 

 

Ao nível da dimensão de análise sobre a perceção das discriminações, as narrativas 

dos/as entrevistados/as, enunciaram uma outra dimensão, relativa à perceção da 

discriminação sobre outros/as. Identificando a existência de práticas discriminatórias, 

em particular homofóbicas. 

 

E1- “Estou convencido que existe discriminação pelas pessoas serem gays e mais velha, e creio 

que essa discriminação será feita por pessoas mais velhas. O sítio onde eu vejo maior 

discriminação é no Facebook…  eu ponho muitas coisas gay no Facebook... e sempre que eu 

ponho coisas relacionadas com gays... E como agora até postei sobre um travesti que morreu 

agora no Brasil há pouco tempo.... Só aqueles amigos que são abertamente gays é que dão 

likes, as outras pessoas nem comentam.  Eu acho que um dos melhores testes é Facebook.  É 

onde eu noto maior discriminação.” 

E3- “(pessoas idosas homossexuais) São discriminadas. Porque… acho que ainda há em 

Portugal um estigma muito grande sobre a homossexualidade isso ainda não está… já tem 

evoluído… mas a própria sociedade como é uma sociedade envelhecida com outros parâmetros 

e outras maneiras de pensar… torna-se difícil mostrar às pessoas que há outras coisas para 

além da vida hétero… há outras paisagens diferentes… mas penso é que com a idade 

avançando e com a mentalidade das pessoas em geral… e sabendo que um fulano é gay que é 

lésbica… já vai ser posto um bocadinho à parte… digo isto porque tínhamos um casal de amigas 

lésbicas… quando os vizinhos souberam que moravam juntas foi uma desgraça, juntaram-se os 

vizinhos o prédio.. para saírem… tiveram que sair e foram morar para outro lado. Uma delas já 

era mais velha... tem 50 anos por aí... e também foi por já serem pessoas de idade e que deviam 

ter mais juízo.” 

E6- “Sim, conheço… algumas pessoas que foram discriminadas…em bares, em restaurantes.”  

E7- “Existem... cálculo que existam. Mas com toda a franqueza… por experiência pessoal, ou 

por ouvir dizer, não conheço. Sai-se de Lisboa e vai-se para a província... é possível que as 

coisas ainda sejam diferentes...é possível…, mas também não sei… não sei...” 

E8- “Eu não tenho sentido esse preconceito da forma tão acentuada como ele é falado. Acho 

que ele é menor… acho que é um pouco exacerbado, agora que existe, existe. Ele existe até 

porque quando uma pessoa quer ofender a outra, vai aquilo que...bully...” 

E10- “Tenho a perceção de que ainda há muitos comentários homofóbicos, já vai havendo uma 

certa abertura, a realidade nos centros comunitários, aproveitando a poesia já tenho falado várias 
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vezes pela igualdade de direitos tendo em respeito a diferença. E há sempre alguém que eu 

puxando o assunto… diz que tem um neto, um filho e como é que aceitou, como foi difícil… mas 

a verdade é que as pessoas ainda falam um bocado em segredo, ainda há uma falta de 

ventilação, ainda temos uma grande dificuldade, dizemos que sim, sim, com a cabeça, mas 

depois, passar à prática, tomar uma atitude…ainda fugimos a falar no assunto.” 

E10- “Na área da deficiência. Trabalho voluntário e já fui funcionário. A experiência que eu tenho 

é que ativistas dos direitos humanos, excluem muito a sexualidade, e a homossexualidade então 

nem se fala, não se fala no assunto, não se faz disso uma questão a abordar no levantamento 

da discriminação e de se exigir que seja conhecida esta realidade como um todo do ser humano. 

Eu fiz atendimento, e atendi várias pessoas que me diziam no meu gabinete, eu sou 

homossexual ou eu sou lésbica…e diziam sempre aquela frase: “não diga a ninguém”, porque 

sentiam eu à sua volta não havia conforto para partilhar isso, e às vezes sentiam esse à vontade 

em mim. Porque já tinham ouvido, na reunião da direção umas bocas homofóbicas. E sabiam 

que não era confortável… uma moça que era lésbica e dirigente dizia assim para mim “ainda não 

chegou a altura o tempo” e eu dizia, mas quando chegará? Quer dizer... se a gente não começa… 

é preciso ter coragem e avançar, confrontar as pessoas com isto. Mas...ainda é difícil.” 

E11- “São muito discriminadas, não tem qualquer visibilidade, são discriminadas socialmente, ás 

vezes até nos tratamentos de saúde, HIV, é considerado errado que eles, elas tenham desejo 

sexual, ou desejos afetivos, e até na comunidade homossexual que considera isso abjeto.” 

E14- “(…) mas sim, diria que ainda existe discriminação pela orientação sexual das pessoas.” 

E15- “Acho que é a questão da forma como as pessoas olham… isso é uma forma de 

discriminação, alguns amigos partilham comigo da mesma opinião. A sociedade ainda olha para 

nós de uma forma desigual.”  

 

Só, um entrevistado gay, com 82 anos, referiu que perceciona que não existe 

discriminação, embora ressalve que que vive um circuito específico, privilegiado 

  

E2 – “Acho que não… eu sou sócio da casa do artista, e se algum dia me der alguma coisa vou 

para lá, e gosto muito de lá e gosto de muito até de lá estar agora com aquela gente... que foi 

gente da minha época..., mas acho que não há uma discriminação... tenho a impressão. Também 

estou um bocado fechado no meu círculo.” 
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Estratégias de resiliência 
 

A última dimensão de análise da entrevista procurou conhecer estratégias e/ou 

mecanismos utilizados e/ou sugeridos pelas pessoas entrevistadas no sentido do 

combate das discriminações e preconceitos, numa perspetiva de cidadania ativa plural 

e diversa.  

 

Um entrevistado gay, com 82 anos, refere a importância da presença em cargos de 

liderança e/ou chefia de pessoas LGBT. 

 

E2- “(...) pô-las (pessoas LGBT) em pontos de trabalho que fossem pontos chaves… a dirigir isto 

a dirigir aquilo, a dar a cara ao público…”  

 

Alguns dos entrevistados, são consensuais no sentido de possível atuação, em 

particular ao nível da informação, educação e formação.  

 

E3- “O envelhecimento está muito mal salvaguardado. Especialmente nas pessoas LGBT, acho 

que devia haver um incremento maior… devia haver mais difusão na generalidade... como que 

ser gay não ser um estereótipo… ser uma coisa banal…faz falta informação.” 

E5- “Tudo passa pela educação, talvez formação nas escolas, ou terem mais atenção aos casos 

que existem... e ir ao campo. Não é o espaço de gabinete, é no campo, ir lá protestar… no tribunal 

se forem julgados. Eu acho que as associações deveriam servir para uma coisa mais ativa, de 

rua...não é também a passeata gay, não... aqui em Portugal eu vejo ainda a coisa muito dentro 

dos gabinetes, se houvesse uma luta de campo, era melhor. Escolas, tribunais, fazer mesmo 

manifestos, cartazes… e até eu iria dar uma forcinha.... essa parte eu gosto do barulho.” 

E9- “Tendo eu trabalhado, e estando muito ligado à área dos doentes de HIV, dou por mim a 

pensar, as campanhas que foram feitas… e hoje… o que é que se faz? O que vemos na televisão 

do alerta? Ao nível educacional? Nada. O que se faz nas escolas? Que é por onde se começa… 

que é a base do ensino e da formação do ser humano. O que se faz para instruir as crianças? 

Que formação é dada para as pessoas terem abertura suficiente? Não sei… aquilo que eu acho 

que havia necessidade fazer, que devia pertencer à parte governamental, se calhar devia haver 

até ao nível de televisão... de alertas, instrução, esclarecimento. (…)” 

E10- “É preciso uma educação da população, escolas, coletividades, ONG’s, tanto na deficiência 

como na área LGBT, na vizinhança... tudo é preciso divulgar, espalhar a informação e o 

conhecimento. Que é tempo de acabar com a discriminação.” 

E11- “Primeiro de tudo conhecer bem o retrato deste grupo social, o que não é fácil pois a maior 

parte está no armário, e não quer, ou não pode sair já desse armário, onde está há muito tempo, 



51 

 

ou para onde teve de voltar a entrar, para poder estar num lar, e ou desconhece estas iniciativas, 

ou não acredita nelas, ou desconfia delas.” 

E15- “Acho que falta muita formação a muito profissionais, especialmente os que trabalham com 

as pessoas mais velhas”  

 

A referência à necessidade de existirem respostas sociais, adequadas e com 

sensibilidade para a diversidade sexual, é descrita por alguns dos discursos.  

 

E4- “Deve haver pessoas idosas com problemas monetários muito grandes, e que essas 

pudessem ser cuidadas de forma que os aliviasse, de forma mais amparada…, mas por outro 

lado também é estranho, fazermos lares de 3ª idade só para um tipo de homossexualidade… só 

para as meninas ou para os dois… também é um bocado separar… sei lá..., mas porque não 

experimentar? Não faço ideia.”  

E7- “Há pessoas que estão sós e precisam de companhia. Há pessoas que não sabem lidar com 

a falta de estrutura intelectual talvez... e aí vocês podem ter um papel importante. Há pessoas 

muito frágeis... há pessoas que nunca se aceitaram como são e a idade vai piorar as coisas... 

mas o problema principal, suponho será a solidão, mas isso aplica-se a toda sociedade... mas 

quem tem filhos e netos têm um apoio maior de quem está sozinho, e se não soube cultivar 

amigos, interesses etc.. está numa situação muito fragilizada.” 

E8- “Devemos criar instituições que apoiem que visitem, que vejam as carências das pessoas 

que entram sobretudo em depressões incapacitantes, porque entram, deixam de se alimentar, 

de tratar da sua higiene, abandonam-se e depois são encontradas mortas nas suas casas.” 

E11- “Falta em Lisboa e nas mais importantes cidades lares inclusivos para os LGBT. E creio 

que é chegado o momento de criar uma Secretaria de Estado dos idosos.” 

E11- “(…) Seria bom criar, promover  locais de encontro social em diferentes pontos de Lisboa, 

frequentados quer por idosos ,quer por jovens LGBT e héteros, locais que levassem a efeito 

distrações culturais regularmente, aproveitando até os saberes de alguns, algumas, que tem 

esses saberes, bailes em coletividades, filmes, musica ao vivo, programas televisivos para serem 

vistos em grupo, e depois  discuti-los coletivamente, aulas, ginástica, natação,  poesia, escrita,  

pintura-exposições, organização de saídas a museus, ou de viagens dentro, e fora de Lisboa ou  

de  Portugal (…) juntar várias associações interessadas nisto. (…). Criação de salas apropriadas 

com écrans, ou de carrinhas que se desloquem na cidade, que resolvessem problemas dos 

idosos, pagar faturas, marcar consultas hospitalares, ou procurar médico ou dentista, fazer 

consultas, ou triagem a doentes à distância,  pô-los em contacto com parentes ou amigos 

distantes que não vêm há muito tempo, visitar museus pela internet,  ensinar a ter acesso à 

internet usando  jovens voluntários a ensiná-los (…) Utilizar as TIC ao serviço do cidadão e fazer 

a aproximação do Estado ao cidadão em geral, e em particular ao idoso, e em especial LGBT+, 
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tentando reunir todos e todas, porque o principio correto e do Estado é o combate a todo o tipo 

de discriminação.” 

E12- “Acho que se devia pensar num lar para gays e lésbicas, tal como há a casa do artista, para 

a pessoa não se sentir tao só.” 

E14- “Talvez existirem espaços que as pessoas saibam que podem frequentar.” 
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Considerações finais 
 
O estudo apresentado, revela, duas dimensões especificas enquanto limitações da 

investigação, que importam destacar para contextualizar as informações obtidas. A 

primeira tem que ver com a homogeneidade do perfil das pessoas entrevistadas, a 

grande maioria, homens, idosos, homossexuais, brancos. A falta de diversidade, ao 

nível identitário, das pessoas entrevistadas é uma dimensão que certamente revela a 

ausência de narrativas mais plurais, desde logo a manifesta sub-representação de 

pessoas idosas do sexo feminino, que se identifiquem enquanto mulheres 

homossexuais, de pessoas idosas transgéneros e intersexo, mas também, a sub-

representação de pessoas idosas, LGBTI com origens raciais, étnicas diversas, e ainda 

de pessoas com deficiência, existindo apenas o contributo de uma pessoa do sexo 

masculino, homem, homossexual com deficiência, que acabou por revelar um contributo 

pertinente, nomeadamente ao nível das perspetivadas das múltiplas discriminações. A 

segunda dimensão, também ela um limite do estudo, tem que ver com a origem e o 

circuito social, económico, cultural e político da maioria das pessoas entrevistadas, das 

quais é possível concluir que têm experiências de vida associadas a situações de 

privilégio de classe, o que evidentemente, invisibiliza as pessoas idosas LGBTI de 

contextos mais vulnerabilizados, desde logo porque, estas últimas, não estão tão 

próximas dos circuitos das associações e dos movimentos sociais, nomeadamente 

LGBTI, revelando um maior isolamento e vulnerabilidade no exercício da sua cidadania 

ativa.  

 

Segundo dados da Pordata, relativos a 2016, o índice de envelhecimento5 em Portugal 

era de 148,7%, enquanto que a média da União Europeia no mesmo ano era de 123,9%, 

ou seja, uma diferença percentual, para Portugal, de 24,8% acima da média europeia. 

No mesmo ano, Lisboa revelava um índice de envelhecimento de 184,5%, 

representando assim um valor superior à média nacional de mais 35,8%, e um valor 

superior à média europeia de mais 60,6%. Segundo dados Pordata, relativos a 2017, a 

população residente em Lisboa com mais de 60 anos representava cerca de 35% 

(n=175 451) do total de residentes. Portugal é um país envelhecido e Lisboa é uma 

cidade envelhecida, o que precisamente revela a necessidade de criar e implementar 

políticas sociais relativas ao envelhecimento. Desta forma, “o desafio atual que se põe 

à comunidade, é de se criar uma estrutura que atenda as necessidades específicas de 

garantir o direito a envelhecer com dignidade e segurança, faz parte de um grande 

                                                           
5 O índice de envelhecimento é o número de pessoas com 65 e mais anos por cada 100 pessoas menores de 15 anos. 

Um valor inferior a 100 significa que há menos idosos do que jovens.  
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projeto social, no qual todos devem-se incluir. Assim, nesse contexto as sociedades 

precisam se adaptar e abranger um número cada vez maior de pessoas idosas e 

promover a inclusão deste grupo” (Soares et al., 2010, conforme referido em Rosas, 

2015). Ora, nesta linha de reflexão, importa contribuir por forma a que as respostas às 

necessidades especificas do envelhecimento, sejam perspetivadas ao nível da sua 

atuação, numa lógica plural do envelhecimento, ao invés, da lógica dominante, assente 

na universalização do envelhecimento, por sua vez, assenta em pressupostos 

heteronormativos.  

 

Os contributos decorrentes dos discursos das pessoas entrevistadas e análise dos 

mesmos, não encerra, de forma alguma a necessidade de aprofundar continuamente o 

conhecimento, nem é, por outro lado, definidora nem representativa da população idosa 

LGBTI, nomeadamente residente em Lisboa. Ainda assim, revela contributos para a sua 

reflexão.  

 

A ocupação quotidiana revelou ser um importante fator que contribui para o 

envelhecimento ativo das pessoas idosas, neste caso LGBTI, permitindo o contacto com 

contextos e pessoas diversas, sendo por isso um mecanismo de combate ao isolamento 

durante o envelhecimento. Por outro lado, o isolamento, a solidão e a falta de 

socialização tem custos emocionais negativos e diretos nas pessoas que o 

experienciam. Pelo que é possível concluir que o envelhecimento de pessoas idosas 

LGBTI, revela, nesta dimensão, uma dinâmica de maior vulnerabilidade e de maior 

probabilidade de risco.  

 

Ao nível das alterações decorrentes do envelhecimento, foram enunciadas questões 

relativas às alterações biológicas do corpo e consequentes impactos das mesmas na 

vida diária bem como autoestima. A construção social que valoriza o corpo jovem em 

detrimento do corpo envelhecido, estrutura o preconceito e a internalização da opressão 

das pessoas idosas sobre os seus corpos, o que no caso das pessoas idosas LGBTI, 

revela uma dupla discriminação e consequentemente uma dupla internalização das 

opressões. Por outro lado, para algumas pessoas, o envelhecimento é percecionado 

como uma fase positiva da vida, revelando um maior foco.  

 

A estereotipia sobre o envelhecimento contribui para a invisibilização das pessoas 

idosas enquanto pessoas assexuadas ora, este estereótipo complexifica-se quando se 

perspetiva o envelhecimento na diversidade sexual, nomeadamente, de orientações 

sexuais que não a heterossexual.  
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Sobre a perceção e as representações da acessibilização a serviços, em particular 

públicos e relativos a cuidados de geriatria/gerontologia, é possível aferir que existe a 

representação de que ambos não são sensíveis à diversidade, nomeadamente em 

função da orientação sexual e/ou identidade de género.  Por outro lado, há uma 

perceção do espaço público de Lisboa como um espaço, de alguma forma, aberto à 

pluralidade, embora em territórios mais ou menos definidos.  

 

As relações de sociabilidade, quando opção e não condicionadas, com amigos/as, 

familiares, companheiro/a, filhos/as e/ou outros/as, revelam ser um contributo 

estruturante para um envelhecimento mais saudável. Não obstante, relembro, o 

contributo de um homem gay, que tem o apoio da mulher e filhos no decorrer de 

problemas financeiros, contudo, está sujeito à opressão e repressão sobre a sua 

orientação sexual, sendo obrigado a regressar ao armário.  

 

A perceção das discriminações é uma dimensão variável, que decorre da perceção 

individual, e distinta, de cada pessoa sobre o que é o preconceito e a discriminação. Por 

outro lado, a internalização das opressões é também ela um mecanismo da 

interpretação enviusada sobre as discriminações. Contudo, é possível aferir a perceção 

da existência de práticas discriminatórias.  

 

Foram também enunciadas algumas estratégias de resiliência e de ação, que passam 

resumidamente por intervir ao nível da informação, educação e formação e da criação 

de respostas dirigidas a pessoas idosas LGBTI.  
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Recomendações/Sugestões 
 

Existem dois modelos, que têm sido aprofundados, relativamente a intervenção com 

pessoas idosas LGBTI, um dos quais assenta no princípio “separado, mas igual”, o outro 

no princípio “juntos, mas diferente”. O primeiro modelo procura dirigir respostas 

especificas a pessoas idosas LGBTI, devendo, preferencialmente, as respostas serem 

criadas por e para população LGBTI, as desvantagens identificadas neste modelo são 

a necessidade das pessoas se “assumirem” sobre a sua orientação sexual e/ou 

identidade de género. O segundo modelo defende que serviços adequados a pessoas 

idosas LGBTI, passam por formar profissionais diversos sobre diversidade sexual e 

identidades de género no envelhecimento, este modelo não se centra na necessidade 

da criação de respostas dirigidas e especificas. Uma das questões, apontadas como 

positivas, no segundo modelo, é a possibilidade de as pessoas não terem de se 

“assumir”. (Hunter, 2015, conforme referido em Henning, 2017). Ambos podem ser 

complementares.  

 

No sentido do contributo para possíveis caminhos ao nível da intervenção, em particular, 

de base local no município de Lisboa, relativa à população idosa LGBTI, apresentam-

se de seguida algumas recomendações/sugestões: 

 

1. Sensibilização e formação dirigida aos/às profissionais, ao nível municipal, na 

área da saúde, cuidados de geriatria/gerontologia, serviços de apoio domiciliário 

(SAD), estruturas residenciais, centros de dia, centros de convívio, 

universidades sénior e serviços públicos, nomeadamente autárquicos e juntas 

de freguesia. 

 

2. Criação e promoção de espaços plurais, promotores da diversidade sexual das 

pessoas idosas, que possam servir de rede de apoio/suporte e responder a 

necessidades, em particular, dirigido a pessoas idosas LGBTI em situação de 

isolamento/solidão. 

 

3. Integração ao nível das políticas sociais locais e instrumentos criados, em 

particular do Plano de Desenvolvimento Social e da própria Rede Social de 

Lisboa, do Plano Gerontológico Municipal e do Plano Municipal para a Igualdade, 

de ações de combate à discriminação em função da orientação sexual e da 

identidade de género das pessoas idosas.  
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4. Promoção da representatividade e contributo das pessoas idosas LGBT na 

definição das políticas públicas de base local dirigidas à população idosa. 

 

5. Criação e promoção de campanha relativa à diversidade sexual das pessoas 

idosas, em particular, nos espaços públicos e/ou territórios/contextos 

frequentados por idosos/as.  

 

6. Criação e promoção de uma resposta social, estrutura residencial inclusiva, 

dirigida a população idosa LGBTI.  
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Anexos 
 

Anexo 1 
 

Guião de entrevista  

 
Dimensões Objetivos 

 
Questões Orientadoras 

Introdução Apresentação do 
entrevistador 
 
Enquadrar os 
objetivos, duração 
e gravação áudio 
 
Apresentar o 
consentimento 
informado, assiná-
lo e entregar uma 
cópia ao 
entrevistado 
 
Proceder ao 
preenchimento do 
inquérito por 
questionário de 
autopreenchimento  
 
A agradecer a 
participação no 
estudo 

 

Práticas quotidianas Conhecer o 
quotidiano  
 
 

Fale-me sobre o seu dia-a-dia, como costuma 
ser um dia normal na sua vida? 
 
 

Representações dos desafios 
do envelhecimento 

Explorar as 
mudanças 
decorrentes do 
envelhecimento 

Sentiu que alguma coisa mudou na sua vida 
com o passar da idade? Onde é que sentiu 
maior impacto? Saúde? Amigos? Família? 
Financeiro? 
 
A que atribui essa mudança? 
 
Que impactos teve em si? 

Acesso a serviços 
 
 

Perceber as 
representações e 
experiências no 
contacto/acesso a 
serviços: 

• Públicos  

• Serviços 
de 
Geriatria  

 
 
 
Perceber se 
existem 
discriminações no 
acesso a serviços - 
idadismo e 
homofobia 
 

Na sua opinião, os serviços públicos, 
nomeadamente municipais, têm sensibilidade 
para a diversidade sexual de pessoas idosas?  
 
porquê? 
 
Pode dar-nos exemplos? De pessoas amigas, 
conhecidas ou até próprias? 
 
Na sua opinião, os cuidados de geriatria (por 
ex: apoio domiciliário) e/ou lares e/ou centros 
de dia têm sensibilidade para a diversidade 
sexual?  
 
porquê? 
 
Pode dar-nos exemplos? De pessoas amigas, 
conhecidas ou até próprias? 
 
No seu dia a dia sente dificuldades, pelo facto 
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 de ser uma pessoa idosa LGBTI, junto dos 
serviços e/ou comércio a que se dirige?  

A cidade e o envelhecimento 
LGBTI 

Explorar as 
representações 
das dinâmicas e 
das práticas da e 
na cidade  

Enquanto residente na cidade de Lisboa, 
considera que a cidade é sensível à 
diversidade sexual dos seus 
residentes/munícipes? 
 
Conhece e/ou participa em algumas 
atividades, projetos e ou entidades que 
promovam os direitos das pessoas LGBTI? E 
especificamente das pessoas idosas LGBTI? 
 
Considera que o município de Lisboa possui 
políticas sociais públicas de combate à 
homofobia e ao idadismo? Conhece alguma 
em particular? 

Relações de sociabilidade e 
dinâmicas familiares  

Conhecer a rede 
de apoio  
 
Conhecer as 
relações sociais 
(familiares, 
amizade e 
vizinhança) 
 
Explorar essas as 
relações no 
passado e 
presente 
 
Conhecer a 
periodicidade com 
que socializa com 
outras pessoas e 
contextos – 
Espaço Público VS 
Espaço Privado 
 
Explorar a 
existência de 
rituais familiares, 
que revelem a 
manutenção do 
vínculo familiar até 
ao presente 
 
Perceber o 
impacto da 
orientação sexual 
e/ou identidade de 
género e da idade 

Quando tem algum desafio, com quem é que 
costuma contar? Qual é a sua principal rede 
de apoio? 
 
Sempre foi assim na sua vida?  
 
Evidencia alguma diferença na rede de apoio 
no passado com a atual? A que atribui essa 
mudança? Ao território onde mora? À idade? 
À orientação sexual? Outro factor? 
 
Com que frequência se reúne com pessoas 
Amigas? Vizinhas? e Familiares? – explorar as 
3 dimensões e Quais os contextos? Casa? 
Café? Jardim?  
 
Há alguma tradição/hábitos que mantenha 
desde pequeno/a até aos dias de hoje? Ex: 
Aniversário? Natal?  
 
Em algum momento sentiu que o seu 
relacionamento familiar foi, de alguma forma, 
prejudicado pela sua orientação sexual e/ou 
identidade de género? E pela sua idade? 

Envelhecimento LGBTI Explorar o 
envelhecer LGBTI 
-  desafios e 
situações de 
isolamento 
  
Explorar se 
reconhece 
dinâmicas de 
“regresso ao 
armário” 
 
Conhecer 
estratégias e 
formas de lidar 
com os desafios 

Que desafios identifica no envelhecimento 
LGBTI? 
 
Dos desafios que descreveu, quais é que já 
sentiu? Há alguma situação em particular que 
nos queira descrever? 
 
Que estratégias arranjou e/ou tem para lidar 
com esse/s desafio/s?     
 
Acha que a sua orientação sexual e/ou 
identidade de género de algum modo tem 
interferido no seu envelhecimento? Se sim, de 
que forma?  
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do envelhecimento 
LGBTI 

Perceção das discriminações  Conhecer as 
representações 
sociais e pessoais 
das discriminações 
 
Explorar a 
interseccionalidade  

Considera que as pessoas idosas LGBTI são 
discriminadas? Se sim, porquê? 
 
Conhece situações de discriminação de 
pessoas idosas LGBTI? Se sim, será que nos 
pode descrever/relatar alguma situação? 
 
Pessoalmente, já se sentiu ou sente 
discriminado/a? Qual considera o motivo 
dessa discriminação? Há alguma situação em 
particular que nos queira descrever?  
 
Que estratégias arranjou para lidar com essa 
situação?     

Estratégias de 
resistência/resiliência 

Explorar 
estratégias de 
combate das 
discriminações 

Gostaria que, com base na sua experiência de 
vida, nos indicasse estratégias e ou ações que 
pense serem úteis para o combate da 
discriminação das pessoas idosas LGBTI, em 
particular, na cidade Lisboa.  

Final Explorar questões 
que possa querer 
abordar  
 
Agradecer a 
participação 

Gostaria de acrescentar algo?  
 
Há alguma questão que gostaria de ver 
esclarecida? Ou fazer alguma sugestão? 
 
Obrigado pela sua participação e contributo. A 
sua experiência será importante para o 
desenvolvimento do nosso trabalho neste 
projeto e na associação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa 
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Anexo 2 
 

Consentimento informado, esclarecido e livre 

 
Consentimento Informado 

Consentimento informado, esclarecido e livre 

Por favor, leia com atenção a seguinte informação. 

 

A Obra Gay Associação | Opus Gay, no âmbito do projeto LGBT Seniores: Contrariar 

Tendências, Eliminar Estigmas, financiado pela Câmara Municipal de Lisboa, encontra-se a 

desenvolver um estudo com o objetivo de aprofundar e melhor compreender as questões do 

envelhecimento, mais concretamente na população LGBTI no município de Lisboa, e 

consequentemente elaborar recomendações de ação que possam ser pertinentes para a 

promoção dos direitos das pessoas idosas LGBTI. 

 

Perfil de participantes 

Pretendemos falar com pessoas que se identifiquem como LGBTI - Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

Travestis, Transexuais, Transgéneras e Intersexuais, com mais de 60 anos que vivam 

atualmente em Lisboa. Se se identifica com este perfil, gostaríamos de a/o poder entrevistar. 

 

Participação 

Gostaríamos, portanto, de contar com a sua colaboração de participação no autopreenchimento 

de uma ficha de caracterização sociodemográfica e numa entrevista. Esta participação é 

voluntária, pelo que poderá interromper e/ou desistir da entrevista a qualquer momento. Para 

garantirmos o rigor da análise dos dados recolhidos é desejável proceder-se à gravação áudio 

da entrevista, podendo a mesma ser interrompida sempre que desejar. A informação prestada é 

confidencial, pois os resultados do estudo serão codificados por forma a garantir o anonimato. 

Se não estiver confortável com alguma informação prestada e pretender que a mesma seja 

eliminada, informe quem o entrevista disso mesmo. O preenchimento da ficha é de cerca de 5 

minutos e a entrevista terá a duração previsível de 2 horas.  

 

A entrevista consiste em contar as suas experiências, relações sociais e possíveis perceções de 

discriminação. Serão colocadas algumas questões, contudo, gostaríamos de ouvir/conhecer 

mais sobre si.  

 

Se achar que algo não está claro, solicite mais informações. Se concorda com a proposta que 

lhe foi feita, queira assinar este documento sff. 

 

Assinatura de quem pede consentimento: 

Declaro ter lido e compreendido este documento, bem como as informações verbais que me 

foram fornecidas pela pessoa que acima assina. Foi-me garantida a possibilidade de, em 

qualquer altura, recusar participar neste estudo sem qualquer tipo de consequências. Desta 

forma, aceito participar neste estudo e permito a utilização dos dados que de forma voluntária 

forneço, confiando em que apenas serão utilizados para esta investigação e nas garantias de 

confidencialidade e anonimato que me são dadas. 

 

Nome: ______________________________________________________________________ 

Assinatura:_______________________________________________ Data: __ /__ /____ 

 

 

Podemos contactá-la/o posteriormente para a realização de uma atividade deste projeto  

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9sbica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gay
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bissexuais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Travesti
https://pt.wikipedia.org/wiki/Transexuais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Transg%C3%AAnero
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Sim   Não  

Se sim, indique-nos um contacto telefónico sff: 

______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa 
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Anexo 3 
 

Inquérito por questionário de autopreenchimento 

 

Caracterização Sociodemográfica (autopreenchimento) 

Código de participação:  a preencher pelo entrevistador 

 
Questionário de autopreenchimento 

 
Este questionário tem como objetivo recolher informações para o estudo do projeto LGBT Seniores: 
Contrariar Tendências, Eliminar Estigmas e pretende recolher informações que o/a caracterizem ao nível 
sociodemográfico, antes de procedermos à realização da entrevista. A informação aqui prestada é 
confidencial e anónima.   

 
 

1- Que idade tem?  _______  anos 
 

2- Em que freguesia mora? ______________ 
 

3- Quais são as suas Habilitações Literárias (selecione uma opção)? 

Não sabe ler nem escrever  

1º Ciclo do Ensino Básico (1º, 2º, 3º e 4º ano)  

2º Ciclo do Ensino Básico ( 5º e 6º ano)  

3º Ciclo do Ensino Básico (7º, 8º, 9º ano)  

Ensino Secundário (10º, 11º, 12º ano)  

Ensino Superior  

Outra, não especificada  

Não Sabe/Não Responde  

 
4- Qual é a sua Situação Conjugal (selecione uma opção)?  

Solteiro/a sem relação  

Solteiro/a numa relação  

Casado/a numa união de facto  

Divorciado/a  

Separado/a  

Viúvo/a  

Outra, não especificada  

Não Sabe/Não Responde  

 
5- Tem filhos/as (selecione uma opção)? 

Sim   Não   Se Sim, quantos/as filhos/as 
tem?_________________ 

 
6- Com quem vive? 

_______________________________________________________________________ 
 

7- Qual é o seu Rendimento médio mensal (selecione uma opção)?  

Sem rendimentos  

Até 300€  

Entre 300€ e 557€  

Entre 557€ e 800€  

Entre 800€ e 1100€  

Entre 1100€ e 1400€  

Mais de 1400€  

Não Sabe/Não Responde  

 
8- Qual é a sua condição perante o trabalho (selecione uma opção)?  

Empregado/a     

Desempregado/a     

Reformado/a     

Doméstico/a     
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Pensionista     

Não Sabe/Não Responde     

Outra   Se outra, qual?  

 
9- Qual é o seu sexo biológico?  

Feminino  

Masculino  

Outro  

 
10- Qual é a sua Orientação Sexual?  

Homossexual  

Heterossexual  

Bissexual  

Assexual  

Outra  

 
11- Qual é a sua Identidade de Género (a forma como pensa e/ou se vê a si mesmo/a)? 

Mulher  

Homem  

Transgénero/a  

Outra   Se outra, especifique.  

 

 
Obrigado pela sua colaboração! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa 
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Anexo 4 
 

Cartaz de divulgação do projeto com referência ao estudo 
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Anexo 5 
 

Folheto de divulgação do projeto com referência ao estudo 
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Anexo 6 
 

Cartaz de convite especifico à participação no estudo  

 

 


