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A noção de que vivemos em uma sociedade plural, caracterizada
pela diversidade, tornou-se lugar (quase) comum entre pessoas
que primam por condições mínimas de sobrevivência, que prezam
pelo cultivo de um ambiente de respeito e paz. Muito se discutiu,
nas duas últimas décadas, sobre os direitos inerentes à natureza
humana e sobre a promoção de uma vida livre, autônoma e digna.
Desde a formulação do Programa Nacional de Direitos Humanos
(PNDH) no Brasil – primeiras diretrizes nacionais que formalizaram a atuação do poder público no âmbito dos direitos humanos
–, até a instituição da Política Nacional de Saúde Integral de LGBT
pelo Ministério da Saúde brasileiro, discursos sobre a diversidade
sexual e de gênero se tornaram cada vez mais frequentes nos espaços públicos.
Foram inegáveis os avanços conquistados pelas organizações
LGBTI+, que há décadas ensejam debates públicos envolvendo a
sociedade civil organizada e nossos poderes republicanos, para o
reconhecimento e visibilidade da população LGBTI+. Esses debates tornaram possível compreender os dilemas da igualdade e da
equidade, na busca por superar os desafios de garantir o acesso
universal, concedendo mais ofertas a quem mais precisa. Também conferem matizes mais variados para a discussão do respeito
às diferenças. Numa perspectiva prática, tais debates permitem a
consolidação pelo Estado brasileiro de uma agenda de promoção
da saúde e proteção dos direitos humanos, além de uma agenda de
promoção da equidade em saúde, cedendo espaço para a criação de
programas e políticas voltados para o enfrentamento de todas as
formas de discriminação, opressão e violência.
A necessidade de políticas sociais mais humanas e inclusivas
são hoje demandas abertamente discutidas pela sociedade, que a
cada dia se torna mais comprometida com o combate à violência
e discriminação em razão de raça (racismo), gênero (sexismo) e
orientação sexual (homofobia). Porém ainda se faz necessário realizar um exercício fundamental e valorizado pelas ciências sociais
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e humanas, que consiste em desnaturalizar nossas certezas. Nublado pelas nossas convicções, há uma espécie de silêncio sobre
uma forma de discriminação bastante comum em nossa sociedade:
o etarismo. Mas o que é o etarismo e qual seria a sua relação com a
população LGBTI+?
Etarismos podem ser definidos como o preconceito e a discriminação em razão de faixa etária/idade. É tido como preconceito, porque habita nossos valores mais profundos, interiorizados
e transmitidos de geração para geração. E é tido também como
forma de discriminação, porque pode se traduzir em atitudes violentas, exteriorizadas no meio social em que vivemos. A distinção
entre preconceito e discriminação costuma ser muito útil para a
compreensão das situações de violências tão comuns para os segmentos populacionais vulneráveis. No entanto, mais do que entender a diferença entre esses termos, se faz importante abordar os
etarismos no contexto da população LGBTI+.
Antes de tocar as especificidades relacionadas à população
LGBTI+, vale lembrar que vivemos uma transição demográfica, isto
é, testemunhamos o envelhecimento populacional, determinado pela paulatina redução das taxas de fecundidade, natalidade e
mortalidade. Esse fato nos ajuda a entender a magnitude que o etarismo enquanto um problema pode alcançar, caso nos recusemos a
olhar para a velhice de modo positivo. Para um melhor retrato de
realidade, interessa destacar que cerca de 13% da população brasileira hoje tem mais de 60 anos, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicados em 2010.
Diante da tendência de mudança substancial na distribuição
etária da população brasileira, não é difícil compreender que o etarismo de uns pode se tornar o problema de todos. Isto é, tende a
se tornar uma questão social mais ampla, pois a discriminação se
materializa em atos de violência levando à agressão física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral. E como essa dinâmica negativa
afetaria a população LGBTI+?
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A relação entre etarismos e a população LGBTI+ reside no caráter universal do fenômeno do envelhecimento. Tornar-se idoso
é fato que intersecciona outras diferenças, tais como as diversas
orientações sexuais e identidades de gênero, também na população
LGBTI+. E o envelhecimento provoca efeitos variados dentro e fora
deste segmento populacional.
Como resposta negativa ao envelhecimento, o etarismo afeta
de maneira indistinta boa parte das pessoas que habitam o tecido social. Provoca a reprodução de estereótipos relacionados à
pessoa idosa e pode ter, como resultado, dinâmicas de segregação,
violência e apagamento destes sujeitos. No contexto da população idosa LGBTI+, a lógica da discriminação baseada na ideia de
que pessoas LGBTI+ constituem “minorias” pode ser diluída pelos estereótipos negativos da generalização implícita na expressão de “uma velhice qualquer”. Isso pode levar ao entendimento
de que não há diferenças entre uma população idosa “no geral” e
uma população idosa LGBTI+, relegando ao esquecimento importantes aspectos relacionados à diversidade sexual e de gênero.
Assim, convicções rotineiras sobre a sexualidade “inexistente” ou “invisível” de pessoas idosas no geral, ou seja, uma “velhice
assexual”, podem solapar o reconhecimento da própria população
LGBTI+, uma vez que o senso comum leva a crer que pessoas idosas, que partilham de uma “velhice convencional”, não exercem
ativamente sua sexualidade. Acontece um duplo apagamento da
população idosa LGBTI+, que guarda relação com representações
sociais negativas em virtude do preconceito contra a pessoa idosa
já enraizado na sociedade.
Ao refletirmos, ainda de que forma breve, sobre a interação
entre etarismos e a população idosa LGBTI+, iniciamos o difícil exercício de desnaturalizar nossas certezas. Ativamos certas noções como preconceito e discriminação em razão de idade,
estereótipos relacionados à pessoa idosa, e diversidade sexual e
de gênero, para buscarmos uma postura inclusiva. Assumimos a
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possibilidade da vivência heterogênea, ativa e positiva da sexualidade durante a vida e especialmente na velhice, não necessariamente associada à heterossexualidade ou cisgeneridade. Afinal, a
promoção à saúde no âmbito da velhice LGBTI+ está diretamente
relacionada à formação de ambientes e profissionais inclusivos,
que não sejam discriminatórios dos cuidadores e das famílias dos
idosos.
Para todos aqueles cujas visões estão comprometidas com a
determinação social da saúde, que entendem que o processo saúde-doença é biológico e social, as reflexões aqui ensejadas podem
parecer pertinentes, porém insuficientes para apontar direções
que transformem realidades. Mesmo considerando como avanços
as iniciativas em prol dos direitos humanos e o desenvolvimento
de políticas públicas voltadas para a população LGBTI+ no contexto
brasileiro, seguimos no desafio de promover a saúde e a equidade entre todos os sujeitos que compõem o conjunto englobado pela
“velhice LGBTI+”.
Aliado ao nosso desejo de seguir caminhando rumo ao alcance
de políticas sociais mais humanas e inclusivas, é preciso desenvolver continuamente o exercício de desnaturalizar certezas, de
problematizar asserções. Ao resgatar do silêncio e considerar a
existência de uma velhice LGBTI+, tornaremos possível a ativação
de mudanças no nosso cotidiano e a promoção à saúde do idoso.
Afinal, toda mudança social depende da disposição humana para
refletir sobre suas convicções mais profundas, no horizonte de
construção de uma sociedade mais plural e equânime.
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