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EPÍGRAFE 

 

 

[...] Morta a mulher do homem, morto o marido da mulher, os viúvos se 
encontram para viver, no pouco tempo que lhe restava, o amor que ficara 
estrangulado. O velho, 80 anos, ressuscitou. A primeira mulher odiava 
violino. Ele amava violino. Resultado: para evitar ruídos vocais, ele deixou 
seu violino sobre o guarda-roupa, por mais de 50 anos. Largado, as cordas 
do violino arrebentaram e arrebentadas ficaram... Ah! Que triste metáfora 
para a alma daquele homem, violino impedido de fazer música... Tomado 
pelo novo-velhíssimo amor, as cordas da alma se afinaram, o violinista 
ressuscitou do ataúde em que se encontrava preso, e tratou de reformar o 
violino que estava em cima do guarda-roupa (por vezes um violino é mais 
potente, sexualmente, que o corpo de uma donzela...) E o violino velho, 
esquecido dos prazeres da juventude, começou a tocar de novo [...] Afinal 
de contas, fazer amor é sempre tocar um dueto. É preciso que os dois 
toquem para que o dueto soe como deve. E o amor foi enorme, no curto 
espaço em que durou. O violino não aguentou a intensidade da sonata: 
despedaçou-se antes que ela chegasse ao fim. O velhinho morreu aos 81 
anos [...] (ALVES, 2013 p. 113). 
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Resumo 

  

O ser humano inicia o processo de envelhecimento a partir do momento de seu 

nascimento, onde se dá o desenvolvimento psíquico e biológico a qual determinará a 

personalidade do indivíduo. Freud descreve as fases de desenvolvimento 

psicossexual, definida pela localização da libido, dando ênfase a criança até a 

adolescência. Enquanto que Erik Erikison descreve o desenvolvimento perpassando 

toda a fase da vida enfatizando que a personalidade é influenciada por fatores 

biológicos, históricos e culturais. Para Jean Piaget o desenvolvimento cognitivo 

inicia-se no momento do nascimento até a idade adulta, após ser concluída a 

evolução ascendente começa, logo em seguida, o processo de envelhecimento. A 

velhice pode ser caracterizada por alterações “normais” ou patológicas. A fase senil 

não é determinada apenas pela idade cronológica, mas também pela idade social e 

psicologia, que podem determinar de que maneira chegará à velhice. Este é um 

momento de reflexão sobre a morte e o morrer, mas também pode ser uma 

oportunidade de viver novas experiências no amor e novas possibilidades para 

despertar o desejo sexual. 
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Abstract 

 

The human being begins the aging process from the moment of his birth, where he 

gives the psychic and biological development which determine the individual's per-

sonality. Freud describes the stages of psychosexual development, defined by the 

location of libido, emphasizing the child through adolescence. While Erik Erikison 

describes the development permeating every phase of life emphasizing that person-

ality is influenced by biological, historical and cultural factors. To Jean Piaget cogni-

tive development begins at birth to adulthood, after being completed upward trend 

begins, right away, the aging process. The aging can be characterized by changes in 

"normal" or pathological. Senile stage is not only determined by chronological age but 

also by social psychology and age, who can determine how to reach old age. This is 

a time of reflection on death and dying, but can also be an opportunity for new expe-

riences in love and new possibilities to arouse sexual desire. 
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Introdução 

 

 O presente trabalho de caráter qualitativo tem como base, pesquisa 

bibliográfica como também artigos encontrados em sites, tais como: Scielo e Google 

acadêmico; abordando temática referente ao desejo sexual do idoso, sobretudo os 

mitos, tabus e outras questões que acabam por interditar o desejo. 

 Na construção do trabalho decidiu-se por apresenta-lo em três capítulos 

complementares: o primeiro trata o ser e estar idoso, percorrendo as fases de 

desenvolvimento psicossexual segundo Sigmund Freud, os estágios psicossociais 

de desenvolvimento da personalidade a partir de Erik Erikson e as fases de 

desenvolvimento cognitivo descritos por Jean Piaget. Finaliza-se este, dialogando 

sobre as influências destas fases na personalidade do adulto e as alterações 

biológicas do envelhecimento. 

 O capítulo seguinte apresenta a senescência e a senilidade, destacando o 

aumento da população idosa no Brasil e em seguida versando sobre a temática de 

como a idade influencia na ancianidade, expondo a idade cronológica, social e 

psicológica, a saúde e enfermidades características, além da qualidade de vida e a 

maneira pela qual o idoso enfrenta as questões sobre a morte e morrer. 

 Por fim, o terceiro e ultimo capítulo interpela a desinterdição do desejo sexual, 

de que maneira o idoso se percebe e quais resultados podem ser gerados a partir 

desta percepção. Em seguida, discussão sobre o amor do velho, que pode ser 

destinado a diferentes objetos, porém quando fala-se em amor erótico, há muitos 

mitos e tabus, retratados na sequência. Finalizando com reflexões sobre atitudes e 

possíveis quebras de paradigmas em novas possibilidades para o despertar e o 

desinterditar do desejo sexual da pessoa idosa. 

 Ao idoso é reservado o amor pelos filhos e netos, mas quando decide que a 

sua vida é mais do que esperar a morte ou ficar se lamentando por tudo o que 

poderia ter feito, ou pelas oportunidades que deixou passar e começa a envolver-se 

pelo amor erótico, pelo desejo, há como expressa Rubem Alves (2013, p. 104) “um 

orgasmo de alegria!”. 

 Neste sentido, a fase senil é marcada por preconceitos morais, que geram 

muitos mitos e tabus, principalmente, referentes à relação sexual. A partir disso, 
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surgem estereótipos de que os idosos não possuem mais desejo sexual, porém é 

importante ressaltar que o desejo existe durante toda a vida, contudo há mudanças 

em comparação ao tempo de quando se é mais jovem. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

Capítulo 1 

 

O SER E O ESTAR IDOSO 

 

Introdução: 

 

 O processo de envelhecimento humano dá-se a partir do nascimento, 

atravessando toda a fase do desenvolvimento até a sua morte. 

 Mesmo o envelhecimento sendo conhecido por todos, há ainda muitos mitos e 

crenças que permeiam este processo. Permeia entre as pessoas uma visão de que 

o idoso é uma pessoa enferma, sem perspectivas, dependente, sem desejos sexuais 

e improdutivo; porém, é importante ressaltar que o envelhecimento não ocorre de 

maneira homogênea, ao contrário disso, o envelhecimento é um fator 

biopsicossocial, ou seja, ocorre de forma diferente para cada indivíduo, com 

diferenças também nos aspectos da cultura. 

 A velhice não é algo que acontece de repente, mas sim, modificações que 

ocorrem de forma gradual e diferenciada. É possível percebermos modificações 

biológicas e psicológicas neste processo, tais como: diminuição ou perda da audição 

e visão, interrupção na mulher da função reprodutora, fixação no passado, rigidez e 

depressão. 

 Ao nascer, a criança inicia um processo de desenvolvimento psíquico e 

biológico e, após atingir este desenvolvimento em sua fase adulta, inicia-se, 

segundo Piaget (1896-1980), o processo regressivo que conduz a velhice 

(MAGALHÃES, 2013). 

 Nesta linha de entendimento, é mister destacar as contribuições fundamentais 

de Piaget, Freud e Erikson.  O primeiro, Piaget destaca que o desenvolvimento 

psíquico e orgânico é compatível. Estes têm seu início no nascimento estendendo-

se até a idade adulta. Com enfoque diverso, Freud descreve as etapas do 

desenvolvimento como reação das zonas erógenas do corpo - esta definida pela 

libido (energia psíquica voltada para a obtenção do prazer e determinante para o 

comportamento humano). Já Erik Erikson enfatiza além dos fatores biológicos, os 

fatores culturais e históricos concernentes ao processo de desenvolvimento. 
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1.1. Estágios do desenvolvimento psicossexual 

 

Segundo Sigmund Freud (s/d), durante os primeiros anos de vida a criança 

passa pelos estágios pré-genitais (fase oral, fase anal e fase fálica), seguido pelo 

período de latência e a fase genital. 

 A Fase Oral é a fase que vai até os dois anos de idade. Neste período a boca 

é a principal região de atividade dinâmica, é pela boca que a criança começa o seu 

contato com o mundo. “Existem dois tipos de comportamentos durante essa fase: 

comportamento oral incorporativo (ingerir) e comportamento oral agressivo ou sádico 

- morder ou cuspir” (SCHULTZ, 2011, p.55). 

 A Fase Anal, presente de dois a três anos de idade, é o período de 

desenvolvimento relacionado às funções excretoras, aquilo que a criança produz. 

“Duas modalidades de relação serão estabelecidas: a projeção e o controle” 

(RAPPAPORT, 1981, p. 39). 

 Na Fase Fálica, a segunda para Freud, de quatro a cinco anos de idade, há o 

predomínio da zona erógena nos órgãos sexuais. A masturbação torna-se frequente 

e inicia-se a curiosidade sobre ter ou não ter pênis. 

 O Período de Latência, dos cinco anos até a eclosão da puberdade, é o 

período em que a libido fica “adormecida”, sublimando1 em relações com pessoas do 

mesmo sexo, atividades escolares e esportes. 

 Seguindo a apresentação, a última fase para Freud - a Fase Genital - é o 

período em que o adolescente inicia o processo de manipulação do seu próprio 

corpo, começa a enxergar o outro e não mais admirar-se exageradamente como nas 

fases anteriores, pois seu narcisismo é demonstrado de maneira menos explicita, 

começa a manter relações em grupos, a atrair-se sexualmente, a interessar-se 

profissionalmente. 

 

 

 

                                                           
1
– Lendo Freud, Schultz apresenta o mecanismo de defesa denominado Sublimação como: Mecanismo de 

defesa que envolve a alteração ou o deslocamento de impulsos do id (isso) transformando energia instintiva em 
comportamentos socialmente aceitáveis (SCHULTZ, 2011 p. 54). 
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1.2. Estágios Psicossociais do desenvolvimento da personalidade 

  

 Freud estabeleceu sua teoria do desenvolvimento enfatizando a criança até a 

adolescência, enquanto Erik Erikson enfatiza que o desenvolvimento da 

personalidade perpassa durante toda a vida em oito etapas sucessivas. 

 Para o autor, o desenvolvimento humano não ocorre apenas por fatores 

biológicos, como para Freud, mas nossa personalidade também é influenciada por 

fatores históricos e culturais. 

 Os quatro primeiros estágios psicossociais de desenvolvimento da 

personalidade de Erik Erikson (oral sensorial, muscular anal, locomotora genital e 

latência) se apresentam de maneira semelhante às fases do desenvolvimento 

psicossexuais de Freud (oral, anal, fálico e latência). 

Seguindo por essas fases, Erikson descreve outros quatro estágios, que são: 

adolescência, idade jovem adulta, adulto e maturidade e velhice. 

 O estágio Oral Sensorial ocorre durante o primeiro ano de vida, onde a boca é 

de suma importância neste período. Erikson constrói a seguinte inferência: “é com a 

boca que a criança estabelece seu primeiro contato com o mundo e é por meio dela 

que a criança vive e ama” (SCHULTZ, 2011, P. 183). 

 O estágio Muscular Anal, segundo e terceiro ano de vida, é o período em que 

a criança desenvolve suas habilidades física e mental. Erikson considerava que a 

habilidade mais importante neste período era a de segurar e largar – período de 

treinamento para ir ao banheiro – segurar e soltar no local e na hora certa. Neste 

período a criança começa a realizar suas escolhas e exercer suas vontades. 

 Entre os três e cinco anos, a criança desenvolve o estágio Locomotor Genital. 

Período em que as capacidades mental e motora continuam se desenvolvendo e a 

criança começa a sentir o desejo de fazer as coisas sem precisar de outras pessoas. 

Também se inicia neste período a relação edipiana (desejo da menina pelo pai e do 

menino pela mãe). 

 Na fase de Latência, de seis a onze anos de idade, a criança começa a ir à 

escola e com isso passa a obter novas experiências e novas influências sociais. 
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 A Adolescência, período que compreende entre doze e dezoito anos de idade, 

marca o início do processo para enfrentar a crise de formação da autoimagem e o 

comprometimento com as escolhas profissionais e ideológicas. Este é um período 

marcado por alguns processos turbulentos, tais como: conflitar-se com os pais, 

instabilidade emocional e atitudes arriscadas caracterizada por comportamentos 

imprudentes. 

 O período do fim da adolescência até aproximadamente trinta e cinco anos de 

idade, denomina-se Idade Jovem Adulta. Neste período tem início a independência 

dos pais e instituições, o jovem começa a agir de forma mais autônoma, 

estabelecendo também relacionamentos mais íntimos que nas fases anteriores. 

Neste sentido, aqui pode-se falar em amizades mais íntimas e intensificação de 

relações sexuais. Entretanto, para Erikson esta relação não se limitava apenas ao 

relacionamento sexual propriamente dito, mas também carinho e compromisso 

(SCHULTZ, 2011, P. 186). 

 A Idade Adulta, dos trinta e cinco aos cinquenta e cinco anos, é a fase da 

maturidade. Neste período o adulto está implicado com a orientação das novas 

gerações, podendo ser com maior ou menor intensidade a depender da sociedade a 

qual está inserido. 

 A fase da Maturidade e Velhice, é o período em que os esforços foram 

concluídos ou já estão próximos a serem. A esta reserva-se a revisão da vida 

aceitando ou arrependendo-se de suas escolhas ou por ter perdido alguma 

oportunidade, é a fase da sabedoria, da preocupação e também em que o idoso 

começa a passar suas experiências para as novas gerações. 

 

 

1.3. Fases do desenvolvimento Cognitivo com base em Jean Piaget 

 

 Para Piaget o desenvolvimento psíquico e orgânico são compatíveis entre si e  

têm seu início no nascimento estendendo-se até a idade adulta. “Concluída a 

evolução ascendente, começa, logo em seguida, automaticamente uma evolução 

regressiva que conduz à velhice” (PIAGET, 1896-1980 p. 3). 

 A primeira fase de desenvolvimento que Piaget descreve é O Recém-nascido 

e o Lactante, período que vai do nascimento até a aquisição da linguagem. Através 

da percepção e dos movimentos a criança constrói o seu processo de conquista e é 



14 
 

nesse período que a criança desenvolve a noção de categorias do objeto e do 

espaço, da causalidade e do tempo, e a interessar-se pelo seu próprio corpo, o que 

Freud denomina de Narcisismo. Porém Piaget chama de “narcisismo sem narciso”, 

pois aqui não existe a consciência pessoal propriamente dita (PIAGET, 1896-1980 p. 

8-14). 

 A segunda fase é denominada de Primeira Infância, período que vai de dois a 

sete anos, e com o aparecimento da linguagem é possível que a criança comece a 

construir suas ações, passadas e futuras, de forma verbal. É neste período que a 

criança inicia seu processo de socialização, de construção do pensamento 

(interiorização da palavra). 

 Seguida pela primeira infância, temos a Infância de Sete a Doze Anos, 

período em que há notáveis mudanças de atitudes sociais, progressão de 

pensamentos – deixa de pensar de forma egocêntrica e a partir de então a obter 

novas formas de explicações – e a aparição de novos sentimentos morais. 

 A Adolescência, última fase de desenvolvimento ascendente descrita por 

Piaget, é o período marcado pela maturação e desequilíbrios momentâneos do 

instinto sexual, facilidade em elaborar teorias abstratas e a inserção na sociedade 

adulta (op.cit., 2013 p. 54). 

 Ao referir-se à linguagem, que é primordial ao desenvolvimento, visto que a 

fala, tanto da criança quanto do adulto, é essencial para a comunicação e o contato 

social, Vygotsky (1998 p. 18-22) citando Piaget (s/d) descreve que o uso da 

linguagem da criança é dividido em fala egocêntrica – fala sem esperar resposta, 

não quer saber se está sendo ouvida, não se interessa pelo interlocutor, fala a si 

própria – e fala socializada – tenta comunicar-se com o outro “pede, ordena, 

ameaça, transmite informações, faz perguntas” –.  

 Na idade escolar há o desaparecimento da fala egocêntrica e o surgimento da 

fala interior “pensar para si próprio”, que é comparada a fala egocêntrica. A criança 

pode recorrer hora a fala egocêntrica, hora a fala interior sempre que sentir 

necessidade. Hora fala a si mesma, hora reflete silenciosamente (op.cit., 1998 p. 

22). 

  

 

1.4. Influência das fases do desenvolvimento na personalidade 
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 Personalidade é definida como “Os aspectos internos e externos peculiares 

relativamente permanentes do caráter de uma pessoa que influenciam o 

comportamento em situações diferentes” (SCHULTZ, 2011 p. 6).  A personalidade 

pode ser caracterizada pelas experiências vividas na infância comparadas com as 

influências que ocorrem posteriormente. De acordo com alguns teóricos, o que 

acontece durante as fases da infância é primordial para que a personalidade seja 

“formada”, por conseguinte, o desenvolvimento posterior é o resultado das 

elaborações realizadas nos primeiros anos de vida (SCHULTZ, 2011 p. 30). 

 Erik Erikson descreve em sua teoria dos estágios psicossociais do 

desenvolvimento da personalidade os momentos decisivos enfrentados em cada 

fase, que podem ser positivos ou negativos. A esses momentos Erikson denomina 

de crise. Essas crises são fundamentais para a personalidade, pois é a forma como 

as enfrentamos que determinará como reagiremos diante do ambiente, dos 

relacionamentos e consigo mesmo. 

 Analisando o período da velhice, Erikson aborda a avaliação da vida 

salientando que não basta apenas que o idoso reflita sobre sua vida passada e fique 

estagnado, se lamentando pelo que poderia ter feito; é importante que o idoso 

continue ativo, buscando estímulos para continuar a viver, como voltando a estudar, 

vivenciando o seu papel de avós, procurando realizar alguma atividade física ou 

realizando alguma atividade de trabalho que seja satisfatória. 

 Lendo As cores do crepúsculo: a estética do envelhecer de Rubem Alves, 

encontrei esta estória que quero compartilhar. 

 

Seu nome: Taleshi Nojima. Imigrante japonês, com 80 anos, já vendeu 
tomates, criou bicho-da-seda e foi dono de mercearia. Preparava-se para 
prestar vestibular de medicina. E ele se explicava: “Parte da minha vida 
passei cuidando dos meus pais. Outra parte, cuidando dos meus filhos. 
Chegou, finalmente, a hora de cuidar de mim mesmo. Sempre sonhei em 
estudar medicina. Quero agora realizar o meu sonho”. (ALVES, 2013, p. 
132). 

 

 

1.5. O Envelhecimento 

 

 Existem alguns aspectos biológicos, como perdas de elasticidade e 

hidratação da pele, embranquecimento ou queda dos cabelos, desgastes ou perda 

dos dentes, diminuição ou perda da audição e acuidade visual; e aspectos 
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psicológicos, como fixação no passado, rigidez, diminuição da atividade sexual; que 

demarcam este processo de envelhecimento, porém como já dito anteriormente, 

este processo ocorre de maneira individual e diferenciada. Não há um padrão de 

envelhecimento, pois tudo dependerá de que maneira este idoso “construiu” a sua 

vida. O meio em que está inserido, a forma como enfrentou seu processo de 

desenvolvimento, as atividades físicas que realizou ou não. 

 Ao perceber estas mudanças biológicas supracitadas, a pessoa pode sentir-

se bem, aceitar-se, e promover mudanças em sua dinâmica diária para que viva 

bem e melhor, como prática de exercícios físicos, alimentação saudável, 

participação de grupos sociais voltados para a terceira idade, dentre outros, que 

promovam o seu bem-estar físico e mental. Outros ao perceberem estas mudanças, 

podem não sentir-se bem, e afastassem socialmente, acreditando que já são inúteis, 

pois agora são aposentados, e ficam a mercê da vida esperando pela morte, o que 

podem levá-los a um quadro de depressão. Neste caso o biológico e o psicológico 

influenciam o ser ou o estar idoso. (COSTA, 1998 p.32). 

 O idoso ainda tem desejos de realizações, que podem ser vivenciados caso 

este não esteja comprometido psicologicamente e que ainda queira viver sua vida 

em toda sua plenitude, sem ficar se lamentando e esperando pela morte, mas 

usufruindo o que a vida ainda tem a lhe oferecer. Pode “voltar a ser criança”, parar 

de desejar apenas “ser útil”, mas aproveitar cada segundo que a vida ainda lhe 

proporciona (op.cit., 1998 p.43). 

 

Mas a melhor coisa que pode acontecer na velhice é voltar a ser criança. Os 
velhos, tolos, querem continuar a ser úteis. Coitados! Ainda estão sob 
domínio do olhar dos outros! Melhor seria se percebessem que o objetivo da 
vida não é ser útil. Útil é martelo, serrote, vassoura, fio dental, bicicleta. As 
coisas úteis, quando velhas, ficam inúteis. Inúteis, são jogadas fora. Mas o 
objetivo da vida não é a utilidade. É a feliz inutilidade do brincar... 
...Há mesmo os velhos que, na velhice, descobrem o amor. Amar é brincar 
com a pessoa amada. Tão bonito o amor dos velhos... (ALVES, 2013, p. 
82). 

 

 O ser humano é um ser em constante transformação. Ao nascer inicia-se um 

processo de desenvolvimento que percorre durante toda a sua vida até a morte, ou 

seja, o envelhecimento inicia-se a partir do momento do nascimento. Passando 

pelas fases da infância, adolescência, idade adulta e finalmente a velhice, a pessoa 

começa a perceber diversos sinais de declínio do organismo, como surgimento de 

cataratas, diabetes, reumatismo entre outras. Esta fase pode ser caracterizada por 
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dois aspectos, a senescência e a senilidade, ou seja, de que maneira a pessoa 

chegará na fase senil2. 

 A velhice, como já dito anteriormente, ocorre de maneira heterogênea e 

individual, a depender de como este indivíduo percebe-se nesta fase de sua vida. 

Este é um período de reflexão, mas não a mesma reflexão dos jovens, aqui, cada 

dia mais perto da morte, começa-se a refletir sobre sua vida e dar maior importância 

aos pequenos detalhes que realmente importam (a família, os amigos, seus desejos 

e sonhos). 

 Rubem Alves (2013, p. 34) referenciando Bachelard3 trouxe uma bela reflexão 

sobre a velhice: “A vela que se apaga é um sol que morre. A vela morre mesmo mais 

suavemente que o astro celeste. A chama morre bem: ela morre adormecendo”. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
Senil – origina-se do latim Senile que expressa: da velhice, próprio da velhice, muito velho. (COSTA, 1998 p. 24). 

3
Gaston Bachelard (27 de junho de 1884 a 16 de outubro de 1962) foi um filósofo e poeta francês. Seu 

pensamento está focado principalmente em questões referentes à filosofia da ciência. 
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 Capítulo 2 

 

 SENESCÊNCIA E SENILIDADE 

 

...para o homem que envelhece é um dever e uma necessidade dedicar 
atenção séria ao seu próprio Si-mesmo. 
Depois de haver esbanjado luz e calor sobre o mundo, o Sol recolhe os 
seus raios para iluminar-se a si mesmo. 
(C. G. Jung apud Costa) 

 

 Introdução 

 

 O envelhecimento é caracterizado através de dois aspectos: a senescência e 

a senilidade; sendo o primeiro, o período em que o indivíduo inicia o processo de 

envelhecimento “normal”, ou seja, não há ocorrência de distúrbios graves, e o 

segundo é o momento em que se inicia o processo de declínio físico e mental de 

forma mais acentuada. 

 Na senescência observa-se algumas alterações no organismo, tais como, 

“maior dificuldade na cicatrização das feridas, perturbações do sono e interrupção na 

mulher da função reprodutiva”. Enquanto que na senilidade, emergem alterações 

patológicas como: “surgimento de cataratas, modificações do apetite sexual, 

podendo levar, ou não, o homem à impotência sexual, arteriosclerose”(COSTA, 1998 

p. 42-43). 

 Com o passar do tempo, o organismo tende a desenvolver mudanças que 

podem ser divididas em três fases: crescimento e desenvolvimento, reprodutiva e a 

senescência ou velhice. 

 A fase de crescimento e desenvolvimento marca o progresso dos órgãos 

especializados e a aquisição das capacidades funcionais.  Em sequência, a fase 

reprodutiva, onde o organismo adquire a capacidade de reproduzir; e a ultima, a 

senescência ou velhice é o período em que se inicia o declínio de suas capacidades 

funcionais (CANCELA, 2007 p.1). 

 Além dos aspectos biológicos, existem outros fatores - psicológicos, sociais e 

culturais - que influenciam essa fase da vida. A maneira como cada indivíduo 
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vivencia a experiência da vida desde a infância ou adolescência, irá determinar 

como chegará a ancianidade4. 

 

 

    2.1.      Envelhecimento da população no Brasil 

 

 Cada vez mais ocorrem estudos em torno da senescência e senilidade e esta 

temática tem sido abordada mais frequentemente devido ao aumento da população 

idosa no mundo, em especial no Brasil. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define envelhecimento como: 

 

Um processo sequencial, individual, cumulativo, irreversível, universal, não 
patológico de deteriorização de um organismo maduro, próprio a todos os 
membros de uma espécie, de maneira que o tempo o torne menos capaz de 
fazer frente ao estresse do meio ambiente. 

 

 Aliado a baixa taxa de natalidade e fecundidade, houve nos últimos anos um 

crescimento significativo na população idosa global. Segundo a Secretaria Nacional 

de Promoção Defesa dos Direitos Humanos, há uma estimativa de que em 2050, 

aconteça pela primeira vez, maior número de idosos do que crianças menores de 15 

anos. Em 2012, segundo dados e projeções da OMS, 11,5% da população mundial 

tinham mais de 60 anos; estima-se que em 2050 este número alcance 22% da 

população global. 

 Importa ressaltar que ao passo de que a população idosa no Brasil vem 

aumentando, o número de crianças tem diminuído. Segundo dados do IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) “... o número de crianças até quatro 

anos no país caiu de 16,3 milhões, em 2000, para 13,3 milhões, em 2011”. Ainda 

segundo o IBGE “os idosos – pessoas com mais de 60 anos – somam 23,5 milhões 

dos brasileiros”. 

 Segundo a Secretaria Nacional de Promoção Defesa dos Direitos Humanos, 

que divulgou os dados sobre o envelhecimento no Brasil, “simultaneamente, a 

participação da faixa com mais de 65 anos avançou de 5,9% em 2000 para 7,4% em 

2010”. Em relação a este aumento da população idosa, pode ser observado que a 

velhice feminina vem se destacando no decorrer dos anos. 

                                                           
4
 Ancianidade exprime qualidade ou estado de ancião; antiguidade (COSTA, 1998 p. 25). 
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2000 2010 2020 

Masculina Feminina Masculina Feminina Masculina Feminina 
Proporção de população 
idosa (60 e mais) 

7,8% 9,3% 8,4% 10,5% 11,1% 14,0% 

 Proporção da 
população       

Grupos de idades       

60-64 46,8% 53,2% 46,4% 53,6% 45,6% 54,4% 

65-69 45,8% 54,2% 45,2% 54,8% 44,5% 55,5% 

70-74 44,8% 55,2% 43,2% 56,8% 42,8% 57,2% 

75-79 43,9% 56,1% 40,2% 59,8% 39,9% 60,1% 

80 ou mais 39,9% 60,1% 34,7% 65,3% 33,8% 66,2% 
       População idosa 6.533.784 8.002.245 7.952.773 10.271.470 11.328.144 15.005.250 

 

Fonte: Secretaria Nacional de Promoção Defesa dos Direitos Humanos 

 

 

 2.2. Idade cronológica, social e psicológica 

 

 A ancianidade ainda é vista na população como um estado de fraqueza ou de 

doença. Existem muitos mitos em relação ao idoso, pois acredita-se que a partir dos 

60 anos de idade, a pessoa não tem mais força e vigor para tomar suas decisões ou 

para fazer algo sozinho. Além disso, a velhice tem sido vista como sinônimo de 

pobreza e ociosidade.  

 Deste modo, nesta idade, os idosos são praticamente “obrigados” a 

manterem-se serenos, sem apetite sexual e dependentes.  Esta visão é reproduzida 

historicamente, porém no passado, a partir da idade média, o velho era aquele que 

nada sabia e falar da velhice, era vergonhoso e indecente.  Atualmente, a partir das 

mudanças de alguns paradigmas e apesar de muitos ainda visualizarem a velhice 

como algo ruim e improdutivo, o velho é respeitado por seu conhecimento 

acumulado ao longo dos anos, sobretudo no Oriente (NASCIMENTO, s/d p.173). 

 

(...) No Japão, quando um homem faz 60 anos, ele compra um blazer 
vermelho. Antes dessa idade ele não tem direito a essa cor – atributo dos 
deuses. Somente com 60 anos essa liberação lhe é concedida. Quem tem 
permissão para usar o vermelho tem permissão para tudo. (ALVES, 2013, P. 
83) 
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 A velhice é um processo natural, irreversível, heterogêneo e individual e para 

Duarte (1999, p.40) citando Aragó, inferem: “A terceira idade-senectude deve ser 

vista como um processo diferencial e não como um estado”. Diz-se processo 

diferencial porque cada indivíduo chega à velhice de maneira diferente, quando 

exprime ‘em estado’, estamos dizendo que existe um padrão de envelhecimento, 

como um “acidente da vida” de modo que todos chegam a senectude de forma 

igualitária.  Por outro lado, um jovem pode sentir-se velho e uma pessoa com mais 

idade pode sentir-se jovem, pois a velhice não está somente ligada à idade 

cronológica, mas também à idade social e psicológica. 

 Atualmente as pessoas idosas participam mais ativamente de atividades 

sociais, lazer, atividades físicas, o que permite que essas pessoas tenham mais 

saúde e com isso possam viver mais e melhor, sobretudo com qualidade de vida.

 A idade cronológica é aquela que contamos a partir do nascimento e é a que 

menos influencia na determinação do sujeito como mais jovem ou mais idoso. Esta é 

meramente uma idade que dita quanto tempo determinada pessoa tem de vida. 

Segundo Costa (1998 p. 34-36) alguns autores classificaram as idades cronológicas 

como demonstradas a seguir: 

 Charam determina os estados cronológicos do envelhecimento que segue: 

1) Pessoa de meia-idade (de 45 a 59 anos); 

2) O idoso (de 60 a 74 anos); 

3) O velho (75 anos e acima) 

4) O muito velho (90 ou mais anos) 

 

 Alonso-Fernandez classifica em: 

1) Maturidade tardia (50 aos 65 anos) 

2) Senectude (dos 65 aos 80 anos) 

3) Grande idade (acima dos 80 anos) 

 

 Kaplan e Sadock dividem em três períodos: 

1) Idade adulta inicial ou idade adulta jovem (final da adolescência até 40 

anos); 

2) Idade adulta média ou intermediária, também denominada de “meia-

idade” (dos 40 aos 65 anos); 
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3) Idade adulta tardia ou velhice, também chamada de “maturidade” 

(acima dos 65 anos). 

 

 A idade social é aquela que normalmente é ditada pelos grupos. Pode-se 

observar as imposições através dos eventos sociais, dos laços de amizade e 

principalmente na família, que é o primeiro grupo social que conhecemos. 

 Nesta linha de entendimento, Duarte (1999, p. 42), citando Aragó (1995) 

considera a idade social como a relação do indivíduo como “membro do grupo-grupo 

a que pertence e a sociedade a que lhe acolhe”. 

 A sociedade na qual vivemos determina o papel social a ser desempenhado 

pelos indivíduos. O idoso pode ser considerado sábio ou um inválido, a depender da 

cultura na qual está inserido, se um velho tem condições financeiras elevadas, este 

tem possibilidade de conquistar espaços, visibilidade, frequenta bailes e 

associações, enquanto que o velho pobre, que “sobrevive” somente com a 

aposentadoria, e muitas das vezes precisa sustentar a família, não tem as mesmas 

oportunidades. No exemplo citado podemos observar que o ancião tem diferentes 

possibilidades de vivenciar sua idade senil, o que leva aos julgamentos por parte dos 

mais moços, devido aos mitos sobre a velhice que são apregoadas historicamente. 

 Simone de Beauvoir, citada por Costa (1998 p. 50), comenta que “o mundo 

fecha os olhos aos velhos, assim como aos jovens delinquentes, às crianças 

abandonadas, aos aleijados, aos deficientes, todos estigmatizados, nivelados em um 

mesmo plano”. 

 A idade social pode modificar a maneira como o idoso se relaciona com as 

outras pessoas, pois precisam se adequar a novos papeis sociais, como 

aposentadoria, aumento do tempo livre, ausência do papel social, perdas de amigos 

e parentes, o que pode gerar algumas alterações psicológicas como depressão, 

fixação no passado, isolamento, desconfiança. 

 A idade psicológica segundo Aragó (1995) são modificações cognitivas e 

afetivas que ocorrem ao longo do tempo. (DUARTE, 1999, p. 44) 

 No decorrer da vida há diversas modificações do ambiente como o alcance de 

diversos objetivos, mas também perdas, dentre as perdas pode ser incluído também 

a perda da saúde. A maneira como esta pessoa responde a estas modificações e 

como se comporta em relação a si próprio e ao outro trazem consequências 

positivas ou não na idade senil. 
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 O velho que não vive se lamentando com as perdas, com o que foi, ou com o 

que gostaria de ter sido; ainda tem objetivos, sonhos, desejos de realização pessoal. 

As dificuldades psicológicas, muitas vezes, são atribuídas àqueles que vivem 

insatisfeitos, inadaptados a nova fase da vida, àqueles que vivem a espera da morte. 

 Muitos idosos perdem sua identidade e passam a perguntar de que forma 

ainda podem ser útil, com medo de não serem amados, de serem abandonados o 

que leva a alterações psicológicas. 

 Costa (1998) descreve alterações psicológicas observadas por ocasião do 

envelhecimento, que são alterações ditas normais, e alterações patológicas, 

apresentadas a seguir: 

 

Alterações psicológicas "normais" Alterações psicológicas patológicas 

Acentuação das características de personalidade 
que tenham existido na juventude: rigidez, 

egocentrismo, desconfiança, irritabilidade, avareza, 
dogmatismo, autoritarismo. 

Desenvolvimento ou acentuação dos chamados 
"transtornos neuróticos", principalmente: depressão, 
ansiedade, hipocondria, histeria, fobias, obsessões 

ou compulsões 

Dificuldade maior ou menor em aceitar-se como 
alguém que está envelhecendo ou está velho 

Estreitamento maior da atenção, da vontade, das 
referências afetivas, do sentimento, da capacidade 

de ação 

Tendência ao isolamento e à instrospecção 
Agravamento dos traços de personalidade de tal 

maneira que pode desenvolver um quadro 
demencional 

Prejuízo da memória de fixação Lapsos cada vez mais frequente da memória 

Perda ou diminuição do interesse sexual 
Maior dificuldade para o entendimento de 

significados 

 

Fonte: COSTA, Elisabeth Maria Sene. Gerontodrama: a velhice em cena: estudos clínicos e 

psicodramáticos sobre o envelhecimento e a terceira idade. São Paulo: Ágora, 1998. 

 

 

 2.3. Saúde e Enfermidade 

 

  A OMS define saúde não apenas como a ausência de doença, mas como a 

situação de perfeito bem-estar físico, mental e social. 

 Para muitos, saúde é simplesmente ausência de enfermidade, ou não sentir 

dor, porém é mais complexo. Ao falarmos em saúde, observa-se as condições de 

vida do sujeito em seu âmbito físico, mental e social. 
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 Segundo Duarte (1999 p. 38) “o conceito de enfermidade é a diferenciação 

entre o subjetivo e o objetivo, ou seja, entre os sintomas (sentir dor, febre, ficar de 

cama) e o que representam (diabete, hipertensão arterial, insuficiência renal) 

respectivamente”. 

 O organismo sofre mudanças e degradações com o passar do tempo, não há 

uma uniformidade, pois cada indivíduo reagirá de maneiras diferentes. Esta 

diferenciação é dada por fatores genéticos – passado de geração a geração – e 

adquiridos – vírus, condições de saneamento básico, manuseio inadequado de 

alimentos – dados esses fatores podemos dizer que cada organismo envelhece em 

tempos diferentes. 

 O individuo pode sentir-se enfermo e assumir o “papel de enfermo”, como 

tomar remédios e ficar de cama; esta pessoa pode estar ou não com uma 

enfermidade de fato – enfermidade subjetiva – ou a pessoa pode estar com algum 

problema orgânico e não assumir o “papel de enfermo” – enfermidade objetiva –. 

 O organismo sofre modificações e perda da capacidade de autorregulação 

durante a vida. Essas modificações podem ocorrer de maneira natural ou patológica, 

este envelhecimento fisiológico vai depender das condições de vida que o indivíduo 

assume durante toda sua vida desde o nascimento e de que maneira se assume 

como sendo idoso. Este pode ser sedentário ou praticar exercícios físicos, isolar-se 

ou socializar-se. 

 Costa (1999) discorre sobre as modificações biológicas que ocorrem nos 

indivíduos que estão envelhecendo. Estas modificações não são regras para todas 

as pessoas, alguns podem apresentar um ou outro, outros podem não apresentar 

estas modificações. Aqui não será levado em conta as funcionalidades fisiológicas. 

 Costa apresenta em aspectos gerais como se dá o processo de senescência; 

transcreveremos a seguir para conhecimento: 

 

 

1. Tendência à obesidade localizada no homem, mais na região 

abdominal; na mulher mais na região glútea. 

2. Perda da elasticidade e hidratação da pele, principalmente nas partes 

mais expostas (por exemplo, rosto e mãos) evidenciando rugas, 

pigmentação, manchas pardacentas. 
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3. Embranquecimento, queda ou adelgaçamento dos cabelos. 

4. Embranquecimento dos pelos que tendem a proliferar, por exemplo, no 

queixo. 

5. Apagamento do brilho dos olhos. 

6. Surgimento de bolsa sob os olhos e espessamento das pálpebras 

superiores. 

7. Alongamento do nariz e dos lóbulos da orelha. 

8. Adelgaçamento do lábio superior. 

9. Desgaste ou perda dos dentes, provocando um encurtamento da parte 

inferior do rosto. 

10. Diminuição ou apagamento da força tônica e da sonoridade da voz. 

11. Diminuição ou perda da audição e da acuidade visual. 

12. Diminuição do paladar, do olfato e do tato. 

13. Diminuição do crescimento das unhas 

14. Diminuição da força e do tônus muscular, possibilitando um maior 

número de quedas. 

15. Maior dificuldade nas cicatrizações das feridas. 

16. Aparecimento de varizes. 

17. Redução do busto ( + 10 cm nos homens e + 15 cm nas mulheres). 

18. Perturbações do sono: acordar cedo ou apresentar dificuldades para 

conciliá-lo ou ainda sono entrecortado. 

19. Maior propensão às doenças orgânicas crônicas do que propriamente 

às agudas, como, por exemplo, as infecções. 

20. Redução da largura dos ombros e aumento na da bacia. 

21. Perda de peso de quase todos os órgão internos. 

22. Interrupção na mulher da função reprodutora. 

 

Fonte: COSTA, Elisabeth Maria Sene. Gerontodrama: a velhice em cena: estudos clínicos e 

psicodramáticos sobre o envelhecimento e a terceira idade. São Paulo: Ágora, 1998. 

 

 

 Costa (1998) também apresenta as alterações patológicas, ressaltando que 

pode ocorrer ou não. É importante frisar que todas as informações apresentadas são 

em aspectos gerais, e que como já explicitado anteriormente, estas alterações não 
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ocorrem de forma igualitária e linear, ao contrário, estas são heterogêneas e 

individuais e ocorrem de maneira e em velocidade diferentes para cada indivíduo. 

Para conhecimento Costa descreve as seguintes patologias: 

 

1. Surgimento de cataratas. 

2. Diminuição nas sensibilidades visuais, auditivas, térmicas e dolorosas. 

3. Diminuição na intensidade dos reflexos. 

4. Modificações do apetite sexual, podendo levar (ou não) o homem à 

ipotência sexual. 

5. Hipertrofia prostática. 

6. Diabetes mellitus. 

7. Bócio multinodular tóxico. 

8. Coronáriopatias e cardiomiopias. 

9. Hipertensão arterial. 

10. Lesões orovalvulares. 

11. Arteriosclerose. 

12. Bronquite asmática. 

13. Tendência maior ao enfisema pulmonar. 

14. Colelitíase. 

15. Hérnia de hiato. 

16. Diverticulite, polipose intestinal, constipação intestinal crônica. 

17. Incremento da anemia perniciosa. 

18. Artrofia das glândulas salivares. 

19. Hipocloridria e acloridria. 

20. Hipotomia e hipocinesia do estômago. 

21. Espasmos esofagianos. 

22. Diminuição de diurese ou poliúria. 

23. Isquemia renal. 

24. Insuficiência renal aguda. 

25. Deformidade torácicas. 

26. Reumatismo, osteoporose e osteoartrose. 

27. Fibrose do pâncreas 

28. Aparecimento do câncer nos mais variados órgãos 
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Fonte: COSTA, Elisabeth Maria Sene. Gerontodrama: a velhice em cena: estudos clínicos e 

psicodramáticos sobre o envelhecimento e a terceira idade. São Paulo: Ágora, 1998. 

  

 

 2.4. Qualidade de vida 

 

 Qualidade de vida são contribuições que podem gerar bem estar físico, 

mental e social para o indivíduo, através de parâmetros subjetivos como “felicidade, 

amor, prazer, realização pessoal” e objetivos através da satisfação das 

necessidades básicas, econômicas e sociais (BERNARDO, 2012 p.). 

 Trentini citando Neri (1993) descreve três realidades do envelhecimento: a 

velhice “bem sucedida” que é a velhice com a ausência da doença objetiva, o estado 

em que o idoso mantém um padrão ideal de bem-estar pessoal e social; velhice 

“usual” é aquela em que ocorre a doença objetiva ou subjetiva com intensidade 

moderada, e por fim, a velhice “com patologia” que é aquela onde há a presença de 

doenças crônicas/degenerativas, em que a vida da pessoa fica comprometida. 

 Para que o idoso tenha uma boa qualidade de vida, é de suma importância 

que este, primeiramente, seja satisfeito com a sua vida para que tenha um bem 

estar psicológico, o que deve ocorrer durante toda a vida, pois o envelhecimento não 

ocorre “de uma hora para outra”, mas é um processo gradual de desenvolvimento 

(BERNARDO, 2012). 

 Segundo Trentini (2004), em relação à satisfação do idoso “as seguintes 

variáveis foram consideradas relevantes: saúde, status socioeconômico, idade, raça, 

emprego, status conjugal, atividade e integração social”. Porém estas variáveis são 

muito relativas, pois dependerá do grupo ao qual este idoso está inserido. 

 As atividades físicas de forma regulares, boa alimentação e o convívio social 

influenciam de forma positiva na qualidade de vida do idoso, pois estes podem 

melhorar a capacidade funcional e a saúde física e mental dos indivíduos. 

 De acordo com Bernardo (2012) o sexo também é considerado um fator 

importante para melhorar a qualidade de vida, pois estudos comprovam que a 

prática do sexo acaba por tornar-se também uma atividade física que 

consequentemente ajuda a manter uma vida saudável. 
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2.5. Morte e morrer. Como o idoso enfrenta este momento? 

 

Foi-se, finalmente, o verão, não sem antes fazer algumas grosserias: 
trovejou, relampejou, choveu, inundou. Não queria ir embora. Compreendo. 
Queria ficar para ver e namorar o outono, que é muito mais bonito que ele. 
Verão quarentão: recusava-se a aceitar os sinais da passagem do tempo. 
Não queria dizer adeus. Gostaria de ficar. A vida é tão boa! Mas o tempo é 
implacável. O sol lhe disse que a hora do seu adeus havia chegado. Foi se 
inclinando no céu, suas viagens cada vez mais curtas, as noites mais 
longas, o crepúsculo chegando mais cedo, as manhãs chegando mais 
tarde. O vento antes convidava a que se retirasse a camisa. Agora ele 
causa arrepios e chama os agasalhos das gavetas onde dormiam. O céu 
fica mais azul (...). E o verde das plantas fica mais verde. No verão, o 
excesso de luz ofusca as cores. No outono, a luz fica mais mansa e as 
cores desabrocham. (ALVES, 2013 p. 55). 

 

 É sabido por todos que a morte é algo real e que está diretamente ligada a 

vida, porém causa medo. Medo de sofrer, da solidão, do silêncio. Medo do 

desconhecido. 

 Os mais moços não se preocupam tanto com esta questão, quanto os mais 

velhos; Com o passar do tempo, a morte vai sendo pensada, e ao mesmo tempo 

negada, pois representa a finitude. 

 Nascer, crescer, envelhecer e morrer são processos naturais relacionado à 

vida. É importante destacar que a morte pode, ou não, obedecer esta sequência, 

existem muitas causas que pode levar o individuo à morte: envelhecimento 

biológico, acidentes, suicídios, doenças; e por isso não se pode delimitar a vida 

como um processo linear (ALVES JUNIOR, 2009) 

 A morte é considerada como um tabu, sendo os comentários considerados de 

mau gosto e afastado das crianças, por considerarem o assunto demais para elas. 

As pessoas costumam temer a morte e tentam se defender negando-a para si 

mesmas, inconscientemente, acreditando em uma imortalidade, entretanto aceita-se 

a morte do outro em acidentes, guerras e ainda alegra-se com o fato de que “ainda 

bem que não fui eu” (KUBLER-ROSS, 2008, p. 18). 

 Segundo Kubler-Ross (2008 p. 55 - 117), existem alguns estágios enfrentados 

pelo indivíduo que descobre que está próximo à morte. O primeiro estágio é a 

negação e isolamento, revoltando-se contra Deus e as pessoas. Seguido pela raiva, 

surgindo um sentimento de ódio, de ressentimento onde questiona-se o porque de 

ele ter sido “o escolhido” e não outro. O terceiro estágio é a barganha, Primeiro 

exige de Deus que o tire de tal situação, ao perceber que não fora atendido, pede 
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com calma, como em forma de um favor, ou realizando algum tipo de troca, tentando 

ser recompensado em troca de um bom comportamento por exemplo. A depressão é 

o estágio seguinte, queixando-se e envergonhando-se por sua situação de 

moribunda. Em seguida inicia-se a aceitação, após um tempo necessário e ajuda 

para superar todos os estágios anteriores a pessoa começa a vivenciar este 

momento não com felicidade, mas como uma fuga de seus sentimentos; como se 

tivesse cansado demais e resolvido repousar a espera da “grande viagem”. 
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 Capítulo 3 

 

 DESINTERDIÇÃO DO DESEJO SEXUAL 

 

(...) Amor de adolescência interrompido – cada um seguia seu 
caminho, diferentes, outros amores, famílias. Mas o tempo não 
consegue apagar. A psicanálise acredita que no inconsciente não há 
tempo... Somos eternamente jovens. E, de repente, já no crepúsculo, 
as árvores que todos julgavam secas começam a soltar brotos, 
florescem. Casam-se – ele com 80 anos, ela com 76 – e vão morar 
longe, longe dos olhos dos que não suportariam o amor na velhice. E 
ele, aos 81 anos, voltou a estudar violino! Divina loucura!!! E 
reaprendeu as antigas palavras de amor e dizia, que se Deus lhe 
concedesse viver com ela apenas dois anos, estaria muito feliz. Não 
ganhou dois. Mas teve um... (ALVES, 1998 p. 103) 

 

 

 Introdução: 

 

 O amor é a forma mais bonita de ver as coisas, quem ama não vê o tempo 

passar, não perde tempo com intrigas, mentiras. O amor é puro, alegre, é loucura 

para quem não o conhece. 

 Os velhos são “condenados” a viver o amor em prol dos filhos, dos netos, e 

são tidos como assanhados quando descobrem um novo amor. A eles não é 

permitido o desejo sexual, o sexo nesta fase da vida é um tabu, ainda existem 

muitos mitos que permeiam a relação sexual entre idosos. 

 Casar-se com idade de 76 e 80 anos e voltar a aprender tocar violino aos 81, 

isto é ressignificar! É buscar um novo sentindo para a vida, é encontrar a felicidade, 

não se importando com o que os outros vão dizer. As pessoas querem interditar os 

desejos dos idosos, acreditando que estes já estão próximos à morte e por isso 

devem ser um exemplo de senhor e senhora fadados a agirem conforme as regras 

ditadas pela sociedade. Ele joga cartas com outros senhores e lê o seu jornal 

diariamente, enquanto ela se senta em sua cadeira de balanço, fazendo crochê ou 

tricô e ajudando no cuidado com os netos. (ALVES, 1998) 
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 3.1. O amor dos velhos 

 

 O amor, este sentimento tão dotado de significado e ao mesmo tempo tão 

desconhecido, não é somente uma relação com um outro específico, mas “é uma 

atitude, uma orientação de caráter” um determinante da relação como um todo. O 

amor pode ser destinado a diferentes “objetos” e pode ser diferente a depender do 

que é amado, como por exemplo: o amor fraterno, o amor materno e o amor erótico 

(FROMM, 1988). 

 O amor fraterno é o sentimento de respeito, de responsabilidade e de cuidado 

com qualquer outro ser humano, não há uma pessoa exclusiva a ser amada, pode 

ser identificada como amizade ou amor de irmão. Há um reconhecimento de que 

todos são iguais independente de suas diferenças, sejam elas raciais, religiosas ou 

de classes sociais. 

 O amor materno é o sentimento voltado para preservação e suprimento das 

necessidades da vida de um filho, é o cuidado e a responsabilidade pela sua criação 

e pelo seu desenvolvimento. 

 Amor erótico é destinado a amar outra pessoa com desejo de unir-se 

exclusivamente a ela, pode ser incentivada pelo desejo sexual, que não 

necessariamente apenas uma atração física, ou alivio de uma tensão, mas que pode 

ser estimulada pela vaidade ou desejo de conquista. 

 “Amar é uma experiência pessoal que cada qual só pode ter por si e para si” 

(FROMM, 1988 p. 128). Por mais que se tente entender e explicar o amor, este é um 

sentimento subjetivo, que só pode ser entendido e vivenciado individualmente. 

Porém pode-se entender que para que uma pessoa ame a outra, primeiramente 

deve-se superar o narcisismo, pois é necessário que este pare de olhar para si 

mesmo como o “centro” de tudo e comece a enxergar o mundo externo. Dar a si 

mesmo a oportunidade de conhecer outras pessoas em sua subjetividade. 

  A sociedade (grupo de amigos, família, escolas) produz esquemas sociais, 

que são estruturas mentais de produção de realidades sociais que influenciarão de 

que maneira uma pessoa reagirá a estímulos sociais. Portanto é de suma 

importância frisar que este sentimento, o amor, também é produzido socialmente, 

logo não se pode padronizar suas sensações. Duas pessoas podem dizer amar-se e 

produzirem sensações diferentes uma da outra (RODRIGUES, 2012). 
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(...) Quatro possíveis componentes do fenômeno amor: o precisar do outro – 
um forte desejo de estar em presença e ser cuidado pelo outro; o cuidado – 
um desejo de ajudar o outro, de fazer as coisas por ele; a confiança e a 
tolerância às suas faltas (RODRIGUES, 2012 p. 449) 

 

 Ainda existem muitos tabus em relação ao amor dos velhos, pois a estes não 

é dado o “direito” de amar, pois a sociedade “vê” o idoso como aquele que não tem 

mais desejos sexuais, o tempo de amar já passou. A eles está reservado o amor aos 

netos, a espera pela morte, os passeios lentos e os cochilos. Quando um idoso 

decide quebrar estes tabus, e ressuscitar dentro de si um sentimento lindo que 

adormecera, ressuscitar o amor; a sociedade fica horrorizada e logo o chama de 

velho caduco.  

 Faz-se necessário renunciar este amor erótico para que se tenha o amor de 

filhos e netos, mas quando o idoso para de olhar para fora e de se importar com os 

julgamentos da sociedade, e olha para dentro de si, e começa a se perceber como 

um ser dotado de vontades e desejos, a felicidade fica eminente e “a conclusão deve 

ser um orgasmo de alegria” (ALVES, 2013) 

 
 
Amor de mocidade é bonito, mas não é de se espantar. Jovem tem mesmo 
é que se apaixonar. Romeu e Julieta é aquilo que todo mundo considera 
normal. Mas o amor na velhice é um espanto, pois nos revela que o coração 
não envelhece jamais. Pode até morrer, mas morre jovem. “O amor 
retribuído sempre rejuvenesce”, dizia Eliot, no vigor da sua paixão, aos 70 
anos... (ALVES, 2013 p. 101). 

 

 

 3.2. Mitos/tabus que permeiam a fase senil 

 

 A sociedade, através de normas regulamentadoras, demarca em que fase 

uma pessoa pertence, que podem ser: infância, adolescência, fase adulta ou velhice. 

Com base nisto, pode-se dizer que a fase da infância e da adolescência é de 

preparação para a fase adulta, para a inserção no mercado de trabalho, estudando 

ou em paralelo ao estudo trabalhando ou estagiando. A fase adulta é o momento 

demarcado pelo trabalho, e a fase senil, é o momento onde há o encerramento 

dessas atividades. 

 Além disto, a fase senil também é marcada por outros preconceitos morais, 

que geram muitos mitos e tabus em relação, principalmente, à relação sexual, 

distorcendo a realidade de homens e mulheres, independente de seu nível social. 
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São saberes que foram transmitidos por seus pais e avós de que o idoso é um ser 

assexuado. O velho possui sexualidade, porém uma sexualidade diferente de 

quando era mais jovem. 

 Falar sobre sexualidade neste momento da vida é um tabu para homens e 

mulheres, os homens não costumam falar sobre sua dificuldade sexual, normamente 

preferem contar vantagens sobre o assunto, enquanto que as mulheres, que foram 

educadas para serem mães e esposas, pois muitas delas receberam uma educação 

rígida e moralista, não comentam sobre sua sexualidade. As mulheres tem 

conseguido ganhar espaço em diversas áreas, como no trabalho, governo, 

associações, porém quando se trata do assunto sexualidade, ainda há muitos 

preconceitos. 

 Outro mito é de que o idoso não possui ereção, desejo sexual e que não pode 

mais ejacular. É importante frisar que a ereção pode diminuir com o passar do 

tempo, assim como a ejaculação, enquanto que o desejo sexual pode ocorrer 

durante toda a vida. Nestes casos, havendo ainda o desejo sexual, o idoso pode 

usar de alguns meios para ajudá-lo a obter um melhor resultado durante a relação 

sexual, como a utilização de medicamentos. 

 A mulher possui um estereótipo de que após a menopausa inexiste o 

interesse sexual e o orgasmo, o que não é verdade. O período da menopausa é o 

momento em que a mulher deixa de menstruar e a partir de então não é mais fértil. A 

mulher pode ter orgasmo em qualquer momento de sua vida, pois a menopausa não 

influência a capacidade orgânica quanto ao gozo sexual. (BENNATON, 2007) 

 Ainda em relação à menopausa, existe um mito de que se trata de uma 

doença, ao observar as alterações hormonais que vai caracterizar no término da 

menstruação e ovulação, que consequentemente levará a incapacidade reprodutora 

da mulher. Aparecem em determinados casos alguns sintomas como as ondas de 

calores excessivos, sensação de dor e mal-estar na região da vagina, outros casos, 

apresentam sintomas mais fracos, como ondas de calores menores e variações no 

sangramento menstrual, diminuindo gradativamente até chegar ao fim. 

 Um mito muito comum é a de que os idosos não têm vida sexual. Há um 

aumento de tempo na preparação da relação sexual em relação ao mais jovem, há 

também algumas doenças que interferem a vida sexual do casal além das 

consequências normais do envelhecimento, o que exige paciência de ambos para 

que se tenha uma relação sexual saudável (BARROS, 2003). 
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3.3. Novas possibilidades para o despertar do desejo sexual 

 

 As gerações que estão entrando na chamada terceira idade começam a 

enfrentar estereótipos e valores morais relacionados à sexualidade. É importante 

que estes idosos percebam e aceitem que há mudanças na relação sexual em 

comparação de quando eram mais jovens (BENNATON, 2007 p. 13). 

 É preciso ainda que o idoso perceba as novas possibilidades para o despertar 

do desejo sexual e ressignificar o conceito da sexualidade, pois não 

necessariamente precisa existir a penetração. O sexo não deve ser identificado 

apenas com a função de procriar ou estar ligado a juventude ou ao matrimônio, 

negando assim o interesse sexual pela pessoa na idade senil, mas perceber a 

relação de intimidade, o carinho, o afeto, o diálogo, a delicadeza,a afetuosidade e 

tudo o que auxilie a satisfação e favoreça a sexualidade, e para isto não há limites 

de idade. 

 É de suma importância que o indivíduo perceba que a sexualidade se mantém 

por toda a vida, porém existem algumas modificações que devem ser identificadas. 

Em cada fase da vida, o sexo é experienciado de formas diferentes. Segundo 

Pascual (2002) “A redução da capacidade ou força física da pulsão sexual é 

compensada por um aprimoramento na qualidade das relações” (PASCUAL, 2002) 

  Para que se tenha uma sexualidade plena, o idoso precisa se conhecer 

e perceber quais são as suas limitações, quando essa percepção não existe, muitos 

homens deixam de ter relação sexual, acreditando que tornaram-se impotentes 

devido às mudanças fisiológicas decorrentes do processo de envelhecimento 

(VASCONCELLOS et al, 2004, p. 414) 

 Não obstante, o prazer sexual está sempre pronto a ser “redescoberto, 

aprendidos e revalorizados” para tanto, quando ainda há o desejo sexual, existem 

algumas formas de auxilio para a atividade sexual, tendo consciência de que o 

contato erótico não é simplesmente genital, mas em todo o corpo e que o órgão 

principal é o cérebro. As inspirações devem vim da imaginação, e é através dela que 

se buscam novas expressões de ternura (PASCUAL, 2002). 

 Outra forma de auxilio na atividade sexual são os medicamentos, como o 

viagra e o cialis, que são importantes para o tratamento de disfunção eréctil. Em 

nível de conhecimento será explicado como estes medicamentos funcionam: 
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VIAGRA 

É um pequeno comprimido azul que deve ser tomado por via oral. Pode começar a fazer efeito em 

apenas 30 minutos e possui durabilidade de quatro a cinco horas, o que não significa que terá uma 

ereção de 4 a 5 horas, mas sim que a qualquer momento que se sentir excitado poderá facilmente ter 

uma ereção. 

  

CIALIS 

Também conhecido como “comprimido de fim-de-semana” deve ser ingerido com pelo menos 30 

minutos antes da relação sexual e pode permanecer no organismo por até 36 horas. Quando se está 

sexualmente excitado a química contida no cialis (GMPc) é liberada no corpo relaxando os vasos 

sanguíneos do seu pênis permitindo que mais sangue chegue nos tecidos penianos possibilitando a 

ereção. 

 

Fonte: http://www.euroclinix.com.pt 

 

 

 O relacionamento sexual entre idosos tem muitas vantagens, para tanto, é 

importante que esses idosos conheçam suas limitações, compreenda-as e as 

aceitem. Favorecidas pela criatividade, imaginação e, caso necessário, a utilização 

de medicamentos, os idosos podem ter uma vida sexual plena. 

 Na maioria dos idosos há a persistência em viver a sexualidade de forma 

consciente, pois têm a convicção de que o desejo não é uma solda ligada à 

juventude. Caetano Veloso em sua música “Homem”, descreve a sexualidade diante 

da longevidade. 

 

Não tenho inveja da maternidade nem da lactação, não tenho inveja da 
adiposidade nem da menstruação, só tenho inveja da longevidade e dos 
orgasmos múltiplos, e dos orgasmos múltiplos, eu sou homem, pele solta 
sobre o músculo, eu sou homem pelo grosso no nariz. Não tenho inveja da 
sagacidade nem da intuição, não tenho inveja da fidelidade nem da 
dissimulação, só tenho inveja da longevidade e dos orgasmos múltiplos, e 
dos orgasmos múltiplos. Eu sou homem pele solta sobre o músculo, eu sou 
homem pelo grosso no nariz. 
 

 

 Existem muitas vantagens e desvantagens relacionadas à relação sexual 

entre os idosos. Falar das desvantagens pode levar o idoso à depressão ou falta de 

estímulos. Mas existem muitas vantagens, que ao serem mencionadas corroboram 

para um melhor desempenho na relação sexual, pois tanto o homem quanto a 

http://www.euroclinix.com.pt/
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mulher começam a perceber que a atividade sexual pode ser ainda mais prazerosa 

nessa fase da vida, pois o coito não é a principal forma de prazer, mas existem 

muitas outras formas, principalmente nas chamadas “preliminares” que geram ainda 

mais satisfação. No quadro a seguir, destaca-se algumas dessas vantagens: 

 

VANTAGENS NA SEXUALIDADE DO IDOSO 

Vantagens na mulher Vantagens no homem 

A vagina estreita-se; isso é beneficío, porque per-
mite um maior contato com o pênis durante a rela-
ção. 

Mais tempo para chegar ao orgasmo 

Desaparecimento do temor de embaraços não 
desejados. 

Aumento de controle na ejaculação, com maior pos-
sibilidade de prolongar a relação e satisfazer a com-
panheira. 

Maior conhecimento mútuo. Menor urgência de orgasmo. 

A experiência maior permite ter relações mais 
satisfatórias e relaxantes. 

Satisfação mediante momentos de ternura e afeto na 
relação. 

Menor urgência de orgasmo. Menor frequencia para sentir-se satisfeito. 

O coito não é a única fonte de prazer sexual. Maior conhecimento mútuo. 

Satisfação por meio de todo o seu corpo, com 
simples mostra de afeto e ternura. 

A experiência maior permite ter relações mais rela-
xantes. 

Menores exigências; bastam poucas relações para 
sentir-se satisfeita. 

Livre das preocupações e esforços do exercício de 
uma profissão. 

A aposentadoria permite um tempo maior para 
dedicá-lo a sexualidade sem a pressa do trabalho 
diário. 

Terminou a preocupação com os filhos. 

Etc. 
Maior flexibilidade nos papeis desempenhados nessa 
idade. 

 

Fonte: sexualidade do idoso vista com um novo olhar. PASCUAL, 2002 p. 36 

 

 Conhecendo-se e percebendo-se, os idosos começam a enxergas novas 

formas de obterem uma relação sexual saudável e prazerosa. Tendo consciência de 

que os mitos e tabus que os circundam, não devem ser tomadas como verdades. 

 A sexualidade dos idosos, não está ligada apenas ao sexo propriamente dito, 

mas ao amor, ao carinho, companheirismo. Rubem Alves (2013) retrata que 

deixando as mensagens de teor moral, aquilo que é ditado pela sociedade e que 

vem sendo repetido com o passar do tempo, “a conclusão deve ser um orgasmo de 

alegria”. E acrescenta: 

 

E, se eu pudesse, acrescentaria aos textos sagrados, nos lugares onde os 
profetas têm visões da felicidade messiânica, esta outra visão que, eu 
penso, até o próprio Deus aprovaria com um sorriso: “E os velhos se 
apaixonarão de novo...” (ALVES, 2013 p. 10). 
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Considerações Finais 

 

 O envelhecimento é um processo gradual que inicia-se a partir do momento 

do nascimento e percorre durante toda a vida até a sua morte. 

 A partir do nascimento, começa o processo de desenvolvimento 

psicosexual, psicossocial e cognitivo. A maneira como se dá esse processo que 

formará a personalidade do indivíduo. 

 A sociedade dita regras éticas e morais promovendo mitos e tabus de que o 

idoso não tem desejos sexuais e os que a tem são considerados depravados, pois 

esta é a idade reservada a cuidar dos netos e a praticar atividades menos 

cansativas. 

 Há muitos idosos que ainda estão “presos” a essas regras morais. Mas 

amar é imoral? Sentir desejo e querer viver ou reviver uma grande história de amor é 

imoral? 

 De fato, o organismo e a sexualidade do idoso não são iguais ao da pessoa 

mais jovem, mas isso não é regra, pois o processo de envelhecimento é individual e 

heterogêneo. Logo o idoso que não aceita “morrer em vida”, mas que quer viver com 

intensidade, sem preocupar-se com os outros, mas preocupando-se com sigo 

mesmo, encontra novas possibilidades para o desinterditar do desejo sexual e 

ressignificar o conceito da sexualidade que está para além do coito, mas ao amor, 

ao carinho e companheirismo. 
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