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REDE DE SUPORTE SOCIAL DE IDOSOS LGBT: UMA REVISÃO NARRATIVA 

Há uma relativa ausência de atenção gerontológica às experiências sociais que entrelaçam envelhecimento,

identidade de gênero e (homos)sexualidade que para alguns autores pode ser interpretada, como o resultado da

disseminação social do panorama heteronormativo sobre a velhice. A rede de suporte social tem papel

fundamental no processo de envelhecimento sendo necessário compreender este aspecto no contexto de vida da

população LGBT+ envelhecida.
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Os estudos foram realizados majoritariamente nos EUA e Europa, evidenciando a importância de estudos voltados à

realidade brasileira. A maior produção sobre rede de suporte social LGBT é dos últimos 10 anos, enquanto nos 1980

e 1990 as publicações foram voltadas a rede de suporte de pessoas com HIV/AIDS. Há uma produção mais

consistente de estudos com adolescentes e jovens adultos, na qual se discute o impacto na saúde mental por ser

LGBT+. Quanto aos idosos LGBT há uma relação de perdas, ganhos, angústias e crescimento com impactos pessoais

e sociais. O campo da Gerontologia LGBT+ aponta a relevância das redes de amizade como fonte de apoio social

representativo para esta população envelhecida, que historicamente tenderam a ter relações conflituosas e não

raro distantes de suas famílias de origem que viam suas identidades sexuais e de gênero como transgressoras.

Pesquisas mostram que mesmo quando não há quebra do vínculo familiar, há maior propensão e maior confiança

na rede de amizade e parceiros em detrimento ao apoio familiar, a chamada “família de escolha”.

Fazer uma revisão da literatura gerontológica sobre o cenário dos estudos relacionados à rede de suporte social de 

idosos LGBT+. 

Revisão narrativa da literatura, em periódicos como PsycINFO, PUBMED, SCOPUS, Web of Sciences e Sociological

Abstracts, usando como descritores “social networks”, “social support”, “sexual and gender minorities”, “LGBT*”, 

“homosexuality”, “bisexuality” e “transgender”. Não foi empregado limitador temporal. 

As pesquisas das últimas décadas mostram que os papeis de gênero e a estrutura familiar, estão se modificando,

desenvolvendo-se mais estudos com abordagem da família como um processo e não como uma estrutura fixa no

tempo, descartando a ideia família como grupo que coabita no mesmo domicílio. Destaca-se as diferenças relativas

ao modo como LGBTs experimentam o envelhecimento, baseados na localidade em que residem, influenciando

desde a proximidade com outros LGBTs, climas sociopolíticos, apoio formal e informal, disponibilidade de emprego

e disparidades de renda. Também há necessidade de se problematizar a ausência de entendimento e proteção

social aos idosos LGBT sem apoio/rede familiar efetivas.


