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GÊNERO, SEXUALIDADE E ENVELHECIMENTO:
LONJURAS POÉTICAS EM !NOVOS"VELHOS# TEMPOS DE AIDS1

Fernando Altair Pocahy2

RESUMO
Este trabalho reflete o ensaio de uma cartografia das micropolíticas do gênero e da sexualidade a partir
de elementos e figurações linguísticas narradas no documentário Meu tempo não parou, realizado e
produzido em Porto Alegre, região sul do Brasil, pela organização não governamental nuances – grupo
pela livre expressão sexual. Em via(da)gem entrediscursosfluxos de sexualidades e gêneros dissidentes,
busco por um modo de experimentação da vida marcada em uma figura(ção) performativa: a velhice.
Experimentações dissidentes em contexto portoalegrense e seus espaçostempos de sociabilidade
desde a metade do século passado servem como fios que tecem esta composição cartográfica que as
sume discursos e experiências entretempos de AIDS   baliza biopolítica contemporânea tramada aos
os movimentos e práticas do prazer e cidadania. Busco aqui uma problematização dos processos de
subjetivação contemporâneos na trama gênero, sexualidade e envelhecimento a partir de elementos
de memória política.
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Problematizações iniciais
O envelhecimento tem sido tema de investimento e interesse em estudos, pesquisas e

intervenções no contexto brasileiro de forma sistemática desde a década de 1960. Em aten
ção aos índices de longevidade da população apresentados pela demografia mundial e pelas
evidências nos indicadores brasileiros, estudiosas/os, representantes da sociedade civil e go
vernantes debruçamse sobre o impacto do aumento da presença de pessoas da ´terceira
idade´ nas distintas regiões do país. Esses indicadores acompanham os ecos globais dos paí
ses do norte, mostrandose uma realidade para os países considerados não desenvolvidos
ou em desenvolvimento. 

Diante desse quadro, observase que para além da recorrente, vulgata e comprometida
pergunta quem paga a conta da previdência (como se estes/as idosos/as já não tivesse feito),
somos apresentados/as a um amplo cardápio para bemviver a velhice ou, em outros termos,
para recusarmonos aos antigos modos de envelhecer. As novas e emergentes representa
ções sobre as pessoas idosas convivem com os antigos dilemas de uma fase da vida conside
rada problema social e familiar, associado aos possíveis custos com a saúde que a velhice
mal planejada ou os supostos infortúnios das crises intergeracionais trariam. 

Diante de um novo cenário geracional e demográfico que deverá apresentar índices po
pulacionais superiores aos de natalidade e aqueles relativos à presença de jovens na socie
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dade brasileira (bem como em outros países em desenvolvimento) a emergência de idosos
não apenas exporia os efeitos estruturais de uma defasagem no sistema produtivo versus
previdenciário, ela silencia corpos e vidas considerados abjetos, considerandoos ainda mais
indesejáveis. 

Dentre as novas demandas culturais e políticas a agonística do corpo, marcando uma
disputa social pelos significados atribuídos a lugares e espaçostempos regulados pelo dis
positivo da idade, viemos constantemente sendo interpelados sobre o que poderia ou não
uma pessoa com a idade que leva, o corpo faz tela a disputas culturais e políticas sem pre
cedentes na cultura brasileira. Assim, no rastro dos jogos de verdade que definem novos lu
gares sociais para as idosas e os idosos, uma nova trama biopolítica passa a ser desenhada,
reposicionando e redefinindo uma ‘ suposta’ nova população a ser gerida. Sexualidade e
saúde tornamse amantes de um processo cultural a ser aprendido em novos termos políticos
e sociais. E diante desse processo vidas permanecem à margem do reconhecimento social,
político e cultural.  

Face aos fluxos sociais e culturais envolvendo as novas gerações de idosos e idosas,
somos convocados/as a refletir sobre os processos educativos e as práticas culturais mobili
zadas na produção de subjetividades na cena contemporânea, de mesma forma em que
somos interrogados pelas problematizações que derivam dos desafios e contestações sobre
os ideiais regulatórios de gênero e sexualidade. Segundo Doll e colaboradoras (2015)

O trabalho educativo pode desconstruir o estereótipo da velhice como algo necessariamente
vinculado à fragilidade, à pobreza e à vulnerabilidade, produzindo novas imagens e novos
saberes em relação aos velhos. Atualmente, as identidades de gênero, sexualidade e etnia
são temas centrais no campo da Educação. Em uma sociedade em rápido envelhecimento,
onde até cinco gerações podem conviver numa mesma família, a constituição das identida
des geracionais são problematizações imprescindíveis, que precisam entrar na pauta do de
bate educacional. (p. 1011)

Sigo convencido de que a sexualidade vem ocupando especial atenção nos processos
de gestão da vida das pessoas idosas. Associado muitas vezes à qualidade de vida, o exercício
da sexualidade convive entre a tutela e a incitação dos corpos narrados velhos. Isto é, se de
uma parte somos convidadas a viver a sexualidade como expressão e reflexo de uma vida
saudável, esta viria acompanhada de não poucos fantasmas morais sobre os prazeres e a au
tonomia do desejo de pessoas consideradas idosas, evidenciando contradições quase indis
solúveis, embora vivenciadas em experiências dissidentes e novos repertórios de
possibilidades interseccionais. 

A velhice é também uma sombra nas experiências das ditas minorias sexuais. Exemplo
disso observamos com Simões (2004), remetendonos às tensões políticas presentes no in
terior de uma cena / experiência de fronteira, especialmente ao pontuar as margens que es
tabelecem no interior de tais experiências/modos de vida “marginais” em uma sociedade
heterossexista. Afirma o autor: “se, por um lado, as identidades gestadas dentro da ‘cultura
gay’ podem ser vistas como aprendizado e desenvolvi mento de estilos de vida corporais,
[...] por outro, elas também só fazem reforçar os contrastes entre a juventude resplandecente
e a velhice sombria” (2004, p. 419).
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Diante dos esforços para compreender e oferecer melhores condições de vida para as
novas gerações de brasileiras/os vivendo as novas formas e modos de envelhecer, a articu
lação com gênero e sexualidade ainda encontrase tímida ou mesmo assombrada por fun
damentalismos religiosos, científicos ou políticos. De certa forma, discutemse as diferentes
expectativas de vida relacionadas a homens e mulheres, informandonos os limites corporais
como tela do gênero, mas ligados às representações binárias e hetero(cis)normativas. Pouco
ou quase nada sabemos sobre formas e experiências dissidentes à heteronormatividade.
Raros tem sido os estudos sobre modos de vida na experiência da transgenereidade ou das
lesbianidades. As parcas produções existentes no campo dos estudos de gênero e sexualidade
ainda se encontram localizadas nas experiências de homens cis gays ou bissexuais.  Por isso,
pondero que, diante do impacto de relações intergeracionais incluindo famílias e grupos so
ciais com presença de pessoas de até cinco gerações distintas (como depreendemos da lei
tura de Doll e colaboradoras, 2015) e formuladas na complexidade dos arranjos sociais,
políticos e culturais em constante trânsito de desejos, cruzamentos e hibridizações culturais,
inovações tecnológicas e novas formas de ser e habitar as cidades fazse necessário com
preender os desafios e as formas de interpelação social e cultural que movimentam os pro
cessos de subjetivação contemporâneos nos contextos plurais do Brasil continental a partir
de falasvidas silenciadas pelo tempo da heteronormatividade. 

Diante desses desafios, aposto neste trabalho em uma cartografia de modos de vida
circulando em artefatos culturais, em uma pesquisa assumidamente enviesada pela contri
buição dos Estudos Culturais em Educação e nos Estudos de Gênero e Sexualidade em pers
pectiva foucaultiana. Faço neste ensaio a aposta de que as problematizações acionadas no
campo da Educação oferecem um plano privilegiado na compreensão das formas de produ
ção de processos de significação cultural e de práticas pedagógicas para a aprendizagem e o
ensino dos novos e velhos modos de ser idoso e idosa especialmente ao tomar a cultura
como elemento central nas experiências e experimentações epistemológicas que coloca em
marcha: 

“É importante lembrar que a questão da pedagogia também está relacionada a discussões
culturais. Hoje é possível pensar em uma gama de lugares de aprendizagem, tais como a
mídia, a cultura popular, o cinema, a publicidade, as comunicações de massa e as organiza
ções políticas e religiosas (Giroux, 1995). Essas esferas produzem imagens e saberes sobre
a velhice que operam como dispositivos pedagógicos (Fischer, 1997), subjetivando os sujei
tos e produzindo modos de identificação e compreensão de si e do mundo. As imagens
orientam expectativas, valores, percepções e comportamentos, produzindo saberes e iden
tidades por meio dos discursos que elas colocam em circulação”(p. 10)

Lonjuras poÉticas: prática de (re)significação de si entretempos de AIDS
Os anos 80 podem ser considerados um divisor de águas nas experimentações da sexua

lidade e nas convenções de gênero, sobretudo aquelas tidas como marginais e/ou minoritárias.
A centralidade ocupada pelo surgimento da AIDS realocou a trama dos discursos sobre o corpo
e o prazer, redimensionando as “políticas de identidade”.  No imaginário popular de quem
viveu a década como tempo político sombrio e melancólico, fechado em uma cena dark, os
80 podem ser representados como uma “euforia triste” projetada na linguagem do videoclipe,
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o produto vertiginoso da pop music que toma a cena nesta década. De certa forma esta foi
uma época transtornada pelos ecos da agitação dos movimentos pela abertura política no
Brasil, o impacto dos movimentos feministas e outros “novos movimentos sociais” em cuja
agenda foram apresentados problemas sociais fundamentais como a exclusão social, cidadania
e democratização, cultura e autonomia (SchererWarren, 1999) – tudo isso experimentado
em um corpo amedrontado com os perigos que o prazer do sexo passara a anunciar. 

No início dos 80 transformações culturais vieram vestidas no melhor estilo de moda
unissex. Em Porto Alegre, o bairro Bom Fim fechava a cena escura do rebanho dos malditos
com certa paixão pelo acaso, ainda sem os receios dos encontros com uma epimia viase
que: 

na Fernandes Vieira abriu o Esperança que também se tornou um bar ali, ele já tinha uma
proposta mais almofadão, alternativa, já se era um pouco mais liberado assim. E até aí todo
mundo feliz assim, era uma comunidade essa Osvaldo Aranha sabe? As pessoas circulavam
assim como quem circula na Rua da Praia, bem tranquilo, bem, todo mundo se amando, eu
sempre digo que naquela época todo mundo se queria, todo mundo se amava, todo mundo
se respeita porque só o fato de tu estares na Osvaldo Aranha tu já era diferente né. O fato
de tu frequentares o Ocidente já era diferente, tu já tinhas uma cabeça mais liberal né.”
(testemunho de Edna)”. (NUANCES, 2008)

Porém, o giro vertiginoso provocado pela AIDS, que emerge nessa cena – espaçotempo
  não reordenou somente a pauta da agenda do movimento homossexual brasileiro, recém
estruturado, mas também o cotidiano de muitos gays, lésbicas e travestis. A epidemia popu
larmente chamada de tia ou de maldita passa ser uma questão das vidas marginais e também
o registro de uma morte social e/ou física préanunciadas. Profissionais do sexo, usuários de
drogas e gays e travestis ocupam a cena à sombra do medo. E a palavra de ordem “sair do
armário” passa a ecoar como sinal de exposição ao risco da violência e de um isolamento
social ainda mais perverso, produzindo uma virada política no movimento de liberação das
minorias sexuais: 

“O advento da AIDS, no início dos anos 80, complexificou estas relações e serviu de motivo
para o recrudescimento de preconceitos contra os homossexuais, e a própria homossexua
lidade masculina se transformou num sinônimo de AIDS. No início, a associação chegou a
tal ponto que a doença, recémdescoberta, chegou a ser chamada de GRID (Gay Related
Immunedeficiency) nos meios científicos e de câncer gay, peste gay ou peste rosa pela im
prensa e pela opinião pública[...]”  (DANIEL; PARKER (1991) apud TERTO Jr., 2002; p.148).

Com a epidemia, certamente um recuo. Muitos homens homossexuais e travestis, in
terpelados como causadores/ras e propagadores/ras da ´peste´ que ameaçava a vida hu
mana, recuaram atônitos/as.  Apontam Llama apud Sáez (2005) que todo corpo com AIDS
passou a ser um corpo homossexual, ou, em todo caso, um corpo desalmado (corpo de mu
lher, de drogadito, corpo de pobre, negro ou imigrante). De modo que o armário volta a fazer
parte do repertório de muitos, atônitos com o câncer gay e seus estigmas:

“[...] Eu e a Paula Louca, que é uma amiga minha de 68 anos, nós fomos apedrejados, des
cendo uma rua no IPE, onde nós morávamos. Nós íamos numa feira, comprar alguma coisa,
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porque na feira era mais baratinho e tudo né, ah vamos lá comprar cebola? Vamos. Quando
a gente tava descendo, a gente teve que voltar porque não deu, porque tinha um monte de
guri jogando tijolo, e gritando, ah os putos, mata, a peste gay, esses aí tem que matar, e ti
jolada.” (testemunho de Luiz Carlos De Martins Da Veiga, Dheyser Veiga)”. (NUANCES, 2008)

Ativistas LGBT passam a engajarse na luta contra a AIDS em um movimento que amal
gamou duas frentes. A epidemia e a homossexualidade passam a ser vistas quase que inse
paravelmente. Precisouse de força e coragem para lutar, em meio às terríveis perdas de
amigos e companheiros e ainda sobreviver às ameaças e interpelações constantes: 

“Ah o Cury morreu, o Léo morreu, o Ney morreu...o próximo sou eu...o Ney morreu, o próximo
sou eu?  Não tem...foi uma coisa assim. Ah morreu de um câncer,  câncer no pulmão, uma pa
rada cardíaca, ou uma moto atropelou, morreu. Não a pessoa tava ali, normal, legal com a
gente. Ah foi lá fez um exame, oh tu é soro positivo. E  isso no dizer tu é soro positivo, já co
meçava a aniquilar que eu não tenho mais esperança de vida, é uma doença que mata, é a
peste gay.” (testemunho de Luiz Carlos De Martins Da Veiga, Dheyser Veiga)”. (NUANCES, 2008)

Na esteira desta luta, o sentimento de solidariedade que constituía as redes LGBT nos
tempos da clandestinidade tem agora uma ampliação de sentidos: o terror dos cortes em
muitas biografias, a perda de amigos, companheiros e amantes. Podese pensar que foi em
parte esta solidariedade e constituição da amizade como política, como modo de vida (Fou
cault, 2001) que sustentou o enfrentamento dos terríveis primeiros anos da disseminação
da AIDS, uma vez que o Estado negligenciava a questão da epidemia que a cada dia atingia
ou levava alguém próximo.  

Em uma das cartas do escritor Caio Fernando Abreu (personagem da cena literária as
sumidamente gay, atingido pela doença) ao também escritor e amigo Mario Prata, podemos
ler as agruras de uma ferida ainda aberta: “Ando bem, mas um pouco aos trancos. Como
costumo dizer, um dia de salto sete, outro de sandália havaiana. É preciso ter muita paciência
com este vírus do cão. E fé em Deus. E falanges de anjosdaguarda fazendo hora extra. E
principalmente amigos como você e muitos outros, graças a Deus, que são melhores que
AZT.” (2006, p. 271)

Possivelmente um dos sentidos da solidariedade que marca a luta da AIDS criou a pos
sibilidade da (re)invenção de redes de novas subjetividades, apontando novas representações
em torno da sexualidade, uma vez que muitos sujeitos LGBT produziram, constrangidos e
contingenciados pela constante interpelação normativa e seus atos de injúria, uma aliança
mais forte ainda em torno das comunidades e estilos de vida ’alternativos’. Como estratégia
de ressignificação coletiva, tornarse, viver e resistir como uma mona era um ato político –
um efeito da amizade como política, como modo de vida. Em companhia de outras, impor
tava ressignificar suas vidas diante dos imperativos do isolamento e/ou de certa morte social
anunciada em um diagnóstico (seu ou de um amigo próximo):

“O Cury que eu amava de coração, quando ele soube que ele tinha o HIV, ele não quis mais
comer, ele não achava mais a vida interessante, ele achava que nada mais valia a pena, e
ele era bonito, ele era forte. E ele foi definhando, definhando e a gente viu ele terminar pe
queninho, em cima da cama. O Léo também...(pensa e seus olhos se enchem de lágrimas).”
(testemunho de Luiz Carlos De Martins Da Veiga, Dheyser Veiga)”. (NUANCES, 2008)
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A narrativa de Dheyser (op. cit.) pode encontrar eco na proposta de Eribon (1999) de
que as sociabilidades lésbicas, trans e gays poderia/ podem primeiro e antes de tudo serem
sacudidas por uma prática e uma política da amizade.  No entanto, e de outra parte, se ob
serva uma reviravolta em relação às experimentações da sexualidade que se constituíam
como. 

O que a história da AIDS pode ter nos ensinado e como as ações políticas atuais têm al
cançado estes “sobreviventes” da luta pela vida? Como estas ações tocaram seus modos de
vida? Caio Fernando Abreu ao tratar das figuras homossexuais em a Lenda das Quatro Irmãs,
não deixou de representar as derivas existenciais de cada uma diante da epidemia, que pas
sava agora a ser uma marca em muitos modos de vida:

“Irmãs sempre são negativas. Ou aparentam ser. Acontecem surpresas, pois ser Irmã não
significa necessariamente ser casta. Irenes via de regra lidam bem com um teste positivo:
espiritualizamse, viram vegetarianas, zenbudistas, fazem ioga, procuram o Santo Daime
ou Thomas Green Morton. Leem muito Louise Hay, e até se recusam a tomar AZT. Jaciras
muitas vezes negamse decididamente a fazer O Teste: têm uma certeza irracional de que
daria positivo. O que nem sempre é verdade, visto que nada mais forte que santo de Jacira.”
(ABREU, 2006, p.144)  

Memóriassaberescorpos que importam? (in)conclusões
Marcas do tempo que nos dias de hoje parecem não ter lugar. Gestos miúdos e lentos

também, dizem alguns. Saberes e lembranças de outros tempos que parecem já não ter
força. Os apelos cada vez mais agonizados pela marcação de um estilo de vida juvenil e as
brutais interpelações fundamentalismos de todas as ordens (políticos, religiosos, epistemo
lógicos) deixou talvez muitos/as idosos/as LGBT meio deslocados/as, desprendidos/as de
suas redes de significação e afeto, de suas poÉticas existenciais.  O relato cansado e melan
cólico sobre Rubina, travesti portoalegrense que viveu os gloriosos tempos da fruição da se
xualidade, mas também os terríveis ruídos que silenciaram a força dessas épocas, nos alerta
sobre essa agonística da sexualidade e do gênero que toma ou tomba o corpo como lugar
de destituição de valor e luta:

“Ah, hoje ela tá meio cabisbaixa, a Rubina... Não tem mais amigas (vai apontando nas fotos
’A Dinorah já se foi, a Lágrima já morreu, o Eliseu já morreu, Zequinha já morreu assassinado
no Rio... Quase todas pegas pela AIDS!’), não tem mais vontade de sair na noite, encerrou
sua função. As que estão vivas, como a Bizantina (a famosa Ângela Maria, que hoje está na
Itália, pelo que sabe), o Paulinho Japonês, a Veruska, não encontramse mais... Até 1992 ela
frequentava o Discretus, o Cláudius, o Doce Vício... A partir de 93, após algumas tentativas
de socialização malsucedidas em que sentiuse como uma ET, uma ’bicha velha’ no meio de
tantos jovenzinhos, a veterana alterou sua rotina para recolherse à vida privada.  Mas se
não dá o ar de sua graça à noite, por outro lado dificilmente é encontrada em casa durante
o dia... ’Tô sempre na rua, caminho horrores’.”(NUANCES, 2004, p.7)

Busquei até aqui (re)compor acontecimentos  com estes (velhos) companheiros/as, re
colhendo memórias (rastros e restos de corposacontecimentos) que permitiram a alguns
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sujeitos narrados na experiência política e cultural das ditas sexualidades dissidentes saírem
transformados desde a apreensão a posições de abjeção. Neste texto, temos muita coisa em
comum – uma memória coletiva de lutas, nossas lutas do presente, narrativasvidas que
dizem respeito a uma ruptura com o murmúrio anônimo de vidas e experimentações des
qualificadas pelos discursos da normalidade... somos todos/as corpos em trânsito, trânsitos
geracionais, políticos, afetivos, tecnológicos... poÈticos. Neste sentido, pensar a educação
para a diversidade inclui pensar o que historicamente foi considerado impensável para nós
pessoas que nos constituímos em dissidências de gênero e sexualidade: a velhice seria mais
um possível de nossas vidas, gostássemos ou não de envelhecer. 

Aqui se fecha uma cena de pesquisa – talvez uma sorte de pausa cartográfica  acomu
nada de muitas personagens hoje idosas, talvez outras tantas outrasemmim como vidas
que a mim importam. Padecendo de lonjuras, continuo a me perguntar por onde elas anda
rão. Sabemos que estão  por perto, mas talvez  guardadas tão distantes: 

(...) não ter o reconhecimento, isso é muito triste. É doloroso. […] Cada vez que eu me lembro
que eu, não somente eu, mas todos os artistas gays da minha época estão chaveados no ar
mário, eu tenho vontade de morrer. Dionísio, 69 anos, interlocutor em pesquisa3

Referências Bibliográficas 
Abreu, C. F. Aqueles dois. (2002) In: Fragmentos: 8 histórias e um conto inédito. Porto Alegre: LP&M.
_____________. (2006). Caio 3D O Essencial da década de 1990. Rio de Janeiro: Editora Agir.
Butler, J (2005a).  Humain, inhumain. Le travail critique dês normes. Entretiens. Paris :Éditions Amsterdam. 
____________.(2005b) Cuerpos que importan. Sobre los limites materiales y discursivos del “sexo”.

Buenos Aires/Barcelona/México: Paidós.
____________. (2004) Le pouvoir des mots: politique du performatif. Paris: Éditions Amsterdam. 
Chauncey, G. (2002) Après Stonewall, le déplacement de la frontière entre le « soi «  public et le « soi »

prive. In : L´homosexualité à l´éprouve des représentations. Dossier. Revue Erupéene D´His
toire Sociale. Paris. Nº 3. 3eme Trimestre. 

Eribon, D. (1999) Réflexions sur la question gay. Paris: Fayard.
Doll, J; RAMOS, A ; BUAES, C. Apresentação  Educação e Envelhecimento. Educ. Real., Porto Alegre ,  v.

40, n. 1, p. 915, Mar.  2015
Foucault, M. (2001) De l´amitié comme mode de vie. In: Michel Foucault. Dits et écrits II, 19761988.

Paris: Gallimard. 
_____________. (1995) Sobre a genealogia da ética: uma revisão do trabalho. In: Michel Foucault: uma

trajetória filosófica. Dreyfus, H. & e Rabinow, P. Rio de Janeiro: Forense Universitária. 
Germano, Í. (2004). A cabana do Turquinho. Jornal do nuances, ano 5, nº 31. Porto Alegre. Contracapa.
Louro, G. L. (2000). Pedagogias da sexualidade. In: Louro, G. L. (org.). O corpo educado:  pedagogias da

sexualidade. Belo Horizonte: Autêntica.
_____________. (2004). Um corpo estranho. Ensaios sobre sexualidade e teoria queer. Belo Horizonte:

Autêntica.
Nuances. (2004). Rubina. Uma travesti de outra época. Jornal do nuances. Porto Alegre. Ano 5. nº 30.

Página central. 
Pocahy, F. A. (2012). “Vem meu menino, deixa eu causar inveja”: ressignificações de si nas transas do

sexo tarifado. Sex., Salud Soc. (Rio J.), Ago, no.11, p.12215

3 Interlocutor de pesquisa Pocahy (2012).

GÉNERO, DIREITOS HUMANOS E ATIVISMOS " ATAS DO V CONGRESSO INTERNACIONAL EM ESTUDOS CULTURAIS



567

Sáez, J. (2005) El contexto sociopolitico de surgimiento de la teoria queer. De la crisis del sida a Foucault.
In: Córdoba, D; Sáez, J; Vidarte, p. (Org). Teoria queer. Políticas boleras, maricas, trans, mes
tizas. Barcelona: Editorial Egales. 

SchererSarren, I. (1999) Cidadania sem fronteiras: ações coletivas na era da globalização. SP: HUCITEC.
Simões, J. A. 2004. “Homossexualidade masculina e curso da vida: pensando idades e identidades

sexuais”. In: Carrara, S. et al. (org.). Sexualidade e saberes: convenções e fronteiras. Rio de
Janeiro: Garamond 

Terto Jr. V. (1987) No escurinho do cinema. Socialidade orgiástica nas tardes cariocas. (Dissertação de
Mestrado). Programa de PósGraduação em Psicologia, PUCRJ. 

Trevisan, J. S. (1986). Devassos no paraíso: a homossexualidade no Brasil, da Colônia à atualidade. São
Paulo: Max Limonad.

Referências Fílmicas 
NUANCES. (2008) Meu tempo não parou. Documentário. Realização: nuances. Argumento: Célio Golin.

Direção Silvio Barbizan e Jair Giacominni. Porto Alegre. 61min. Color.

GÊNERO, SEXUALIDADE E ENVELHECIMENTO: LONJURAS POÉTICAS EM $NOVOS%VELHOS& TEMPOS DE AIDS


