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RESUMO 
 
 

 
Introdução: Com o passar da vida o organismo envelhece, evoluindo nas 

seguintes etapas: criança, adolescente, adulto e velhice. Uma boa parte da população 

atinge a velhice, essa etapa carrega uma grande bagagem de experiências boas e ruins. 

Será que essa faixa etária continua experimentando boas sensações, mesmo com a 

sociedade recriminando? Então qual será o significado de sexualidade para eles? 

Objetivo da pesquisa: Compreender o significado de sexualidade para indivíduos acima 

de 70 anos. Metodologia: Foram selecionados cinco pacientes (três do sexo feminino e 

dois do sexo masculino), com os seguintes critérios: acima de 70 anos, realizando 

fisioterapia, residente na zona oeste e com o fator cognitivo preservado. Sendo realizada 

uma entrevista aberta com algumas perguntas, finalizando com uma analise individual e 

global comparada com o apoio teórico. Analises: A maioria dos entrevistados relatam 

que a sexualidade nunca desaparece, no ponto de vista deles e do apoio teórico a 

sexualidade inicia-se pelo lado emocional, afetivo e finaliza com o ato sexual. Já uma 

minoria não teve uma experiência na sexualidade com pontos positivos, então não 

sabem se expressar ou deixam a desejar essas experiências. Considerações finais: 

Quando entrevistados indivíduos acima de 70 anos as respostas se aproximam do 

referencial teórico, já quando as mesmas questões foram proposta a adolescentes e 

adultos, não sabiam a diferença entre sexo e sexualidade. 

 

 

Palavras chaves: envelhecimento, velhice e sexualidade. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

 

 

Introduction: Over the life the body ages, evolving into the following stages: 

child, adolescent, adult and old age. A good part of the population reaches old age, this 

step carries a bag full of good and bad experiences. Will this age group continues to 

experience good feelings, even berating the company? So what is the meaning of 

sexuality for them? Purpose of research: Understanding the meaning of sexuality for 

individuals over 70 years. Methods: We studied five patients (three females and two 

males), with the following criteria: over 70 years, therapy sessions, resident in the west 

and the cognitive factor preserved. Being held open interviews with a few questions, 

ending with an individual analysis and overall compared with the theoretical support. 

Analysis: The majority of respondents reported that sexuality is never gone, at the point 

of view, and theoretical support of sexuality begins with the emotional, affective and 

ends with sex. Already a minority had a sexual experience with positives, so do not 

know whether express or fall short of these experiences. Final Thoughts: When 

interviewed individuals over 70 years the answers are close to the theoretical, but when 

the same questions were proposed for adolescents and adults do not know the difference 

between sex and sexuality.  

 

 

Key words: aging, aging and sexuality. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

“Não podemos esquecer que a pele se enruga 

O cabelo embranquece 

Os dias se convertem em anos... 

Mas o que é importante não muda. 

A nossa convicção e força interior não tem idade. 

Atrás de cada linha de chegada, há uma de partida. 

Atrás de cada conquista, há um novo desafio. 

Enquanto estivermos vivos, façamos por estar vivos. 

Se sentimos saudades do que fazíamos, porque não voltar fazer?  

Não se deve viver de fotografias amareladas. 

Quando todos esperam pela nossa desistência, continuamos. 

Não vamos deixar que enferruje o ferro que existe em nós. 

Quando não conseguirmos correr atrás dos anos, marchamos. 

Quando não conseguirmos marchar, caminhamos. 

Quando não conseguirmos caminhar, usamos uma bengala. 

Ma não nos detenhamos 

Nunca!” 

 

 

 

 

 

 

 

(Madre Teresa de Calcutá) 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Minha trajetória pessoal e o elo que me liga ao envelhecimento... 

O primeiro contato que temos com o envelhecimento se dá por meio de nossos avós. 

São pessoas que acompanham o nosso desenvolvimento, enquanto assistimos ao seu 

envelhecer. 

Com meu avô materno, não tive contato, pois faleceu na véspera do Natal, antes do 

casamento de meus pais. Com meu avô paterno, tive contato, mas no início do ano 

enfrentamos fase difícil, por causa de sua saúde. Há alguns meses tinha-lhe sido diagnosticado 

câncer de pele e sistema linfático, com metástase para o organismo, juntamente com 

alterações cognitivas e comportamentais. A partir da rápida evolução, ele foi internado após o 

Carnaval de 2009, em estado comatoso. Não resistiu e faleceu naquele ano, após completar 80 

anos.  

Meu medo da morte era tão grande que acabei passando por uma provação, ele faleceu 

em meus braços, em um mês tão importante para mim, que terminou como um dos mais 

tristes - mês do meu aniversário 

Minha avó materna, é com quem mais me identifiquei. Ela era o protótipo de avó: 

gordinha, baixinha, cabelos e unhas vermelhas e de colo acolhedor. Por motivos familiares 

houve afastamento entre nós. Fiquei triste no início, mas minha vida seguiu sentido oposto. 

Há seis anos faleceu em consequência de um derrame cerebral (AVC). Todos os momentos 

que convivi com ela estão em minha mente, lembranças boas que nunca serão apagadas.  

Com a avó paterna, nunca tive muita afinidade, por causa de mágoas passadas. Gênio 

típico de sua nacionalidade – nasceu na Ilha da Madeira, Portugal. Mas é com ela que tenho 

contato hoje em dia, e sinto que as dificuldades  fizeram-na refletir sobre seu modo de agir e 

pensar. 

Decidi posteriormente fazer faculdade. Prestei vestibular para Fisioterapia, sem saber 

o motivo da escolha. 

Com muita dedicação e esforço me vi no segundo semestre do último ano de 

faculdade. Por causa de estilo de vida modificado, adoeci, com suspeita de hipertensão arterial 

sistêmica (HAS). Para mim isso era um acontecimento ilusório. Mas com crises repetidas, 

procurei cardiologistas. O diagnóstico foi confirmado: fui diagnósticada como hipertensa, 

sendo obrigada a usar medicação constante. 
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Com a colaboração de meus pais me formei. Sem destino profissional, me inscrevi 

para continuar os estudos, agora na pós-graduação, com os temas Fisiologia do Exercício, 

Treinamento Resistido, Saúde e Doença no Envelhecimento, na Universidade de São Paulo 

(USP), e especialização em Reeducação Postural Global (RPG) pelo método Barreiros. 

No término da pós-graduação (novembro de 2005), meu pai, Carlos, relatava fadiga e 

perda de peso. Mais uma vez estava desempregado. Nossa batalha estava no diagnóstico dos 

sintomas. Após vários hospitais e sem sucesso, tive a ideia de levá-lo ao Hospital das 

Clinicas. Pelos sintomas havia três hipóteses: tuberculose, endocardite ou câncer. A cada mês 

uma hipótese era eliminada. Foi internado para fazer a ressonância magnética e obtivemos o 

diagnóstico de câncer (sarcoma maligno renal direito). 

Outro problema se manifestava: a situação financeira. Minha mãe trabalhava. 

Consegui emprego como autônoma na Clínica Heath Corp, próxima à minha residência. 

Nossa rotina passou a ser trabalhar e visitar nosso doente diariamente meu pai no hospital. 

Sem muita expectativa de vida, marcaram sua cirurgia para 6 de janeiro de 2006 (Dia de 

Reis): seria a extração de seu rim direito, junto com artéria renal, veia renal e parte inferior da 

veia cava. Foram nove horas de angústia e tristeza. Ele foi transferido para a Unidade de 

Terapia Intensiva (UTI) sem complicações, ficando lá durante três dias. Esses dias foram os 

mais complicados: era a fisioterapeuta que poderia atendê-lo. Ultrapassei meu sentimento e o 

ajudei, sem me reconhecer e ao menos me lembrar desses dias. Foi transferido para o leito 

novamente, agora com 365 pontos na região abdominal. Cada dia trazia uma complicação 

diferente. Mas meu pai, acima de tudo, tinha força de vontade para viver. Atualmente está 

ótimo, sendo acompanhado por mim mensalmente ao Hospital das Clínicas.   

No entanto, tive que me desligar da Clínica Heath Corp, que não deixava de ser um 

local de grande desenvolvimento profissional passei eu a dar atendimentos particulares em 

domicilio na região, podendo, por outro lado, ser agora mais reconhecida como profissional. 

Analisei, de ínicio, o caso de pacientes que não podiam se deslocar até uma clínica. Na 

verdade, eles não seriam mesmo atendidos.  

Cada dia me interessava mais por essa faixa etária – a das pessoas idosas. Pude 

verificar que, embora haja aumento da longevidade, pouca qualidade de vida lhe é garantida. 

Com o passar o tempo, fui otimizando meus atendimentos. Percebi um problema: 

minha maior clientela, a de idosos, por causa de déficits nas aptidões físicas não conseguia 

realizar os exercícios oferecidos para a melhora das dores Nessa direção, comecei a fazer 

nova especialização, em Acupuntura Sistêmica, no Centro de Estudos de Acupuntura e 

Terapia Alternativa (Ceata), em Pinheiros. 
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Em um atendimento comentei com o paciente, José Pompeu Nicolau, professor de 

Economia da PUC-SP, que queria voltar a estudar e no futuro lecionar. Desse modo fiquei 

sabendo sobre o mestrado em Gerontologia da Pontifícia Universidade Católica (PUC-SP). 

Estava ciente de que o foco central era diferente da minha formação profissional, mas me 

acrescentaria muitos conhecimentos relativamente ao entendimento global do ser humano. 

Após a inscrição e entrevistas, fui aceita no mestrado – e a sensação de saciedade – 

com mais uma conquista. 

Em encontros descontraídos de alguns alunos do mestrado do curso de Gerontologia 

da PUC-SP, em intervalos de aulas naquele abril de 2008, comentávamos as confissões de 

pacientes, clientes e alunos dirigidas aos profissionais de cada área, acerca da questão do 

desejo voltado para o sexo. A cada dia mais me entusiasmava o assunto. Nos diálogos em 

aulas de Metodologia Científica, sob orientação da professora Beltrina Côrte, comentei o 

tema, e após algumas pesquisas descobri que havia escassa literatura sobre ele. Muitos 

profissionais apenas escrevem, pensam e falam em idosos com doenças e debilitados. Mas 

sobre o lado positivo, o prazer da vida, pouco havia a que se pudesse ter acesso. 

As pessoas acima de 60 anos sofrem diversas formas de repressões culturais, além de 

preconceitos de várias ordens, nas mais diversas situações. Essas repressões, porém, se fazem 

ainda mais presentes quando se trata de falar de sexualidade.  

A sociedade determina que mulher e homem idosos sejam incapazes de exercer a 

sexualidade. E mais: que o desejo sexual não está presente nessa faixa etária. Contestamos 

esses dados. Em qualquer idade a pessoa precisa de amor, atenção e companhia. E o fato de 

ter envelhecido não significa ter perdido o desejo pelo prazer sexual.  

Ana Fraiman cita em seu livro Coisas da Idade (2004) que “o estereótipo da velhice 

assexuada não tem hoje nenhum fundamento na realidade.” O pesquisador Berezyn afirmou: 

“Idosos que sempre foram vigorosos e que possuem interesses diversificados com prazer não 

apresentam retração da sua vida sexual”. Muitos autores compartilham esse ponto de vista: 

para Busse, Barnes, Silverman, Shy, entre outros, “o comportamento e o desejo sexual têm 

forte correlação com a vida sexual anterior à velhice. A idade como variável tem papel 

insignificante nas mudanças e na forma que o sexo assume nas idades avançadas”.  

Ribeiro (2002) afirma que abordar a sexualidade na velhice é tratar de tema complexo, 

diante do qual novas descobertas surgem todos os dias, a despeito de existir tanto preconceito, 

por parte dos mais jovens, dos próprios idosos e de muitos profissionais, inclusive de alguns 

que atuam na área de Gerontologia.  
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Zepellini (2003) relata, em seu texto, que o idoso carrega o estigma da incapacidade, 

da fragilidade e, talvez, o mais importante, de vizinho próximo da morte. A concepção do 

idoso como alguém que está mais próximo do fim pode ser vista como um dos fatores que 

dificultam a percepção e a aceitação do idoso como sujeito desejante, sexual e apto a realizar 

novos investimentos. 

Conforme Baggio e Vieira (2003), não é fácil para os familiares entenderem o namoro 

entre as pessoas idosas e conviverem com a nova situação. Os mais velhos não querem deixar 

de viver, e muitos buscam a realização de desejos não satisfeitos até então.  

A pesquisa realizada por Laurentino et al. (2006), com oito mulheres em idade 

variando de 60 a 76 anos, aponta que o namoro é um dos determinantes do processo de 

envelhecimento saudável. A experiência do namoro na terceira idade trouxe melhorias para as 

mulheres no que diz respeito à sensação de dores, sintomas físicos e psicológicos, 

característicos da idade. Portanto, há indícios de que namorar traz benefícios à saúde. 

Nessa perspectiva, é essencial que serviços e equipes de saúde, assim como 

profissionais que atuam junto aos grupos de convivência de idosos, voltem sua atenção para a 

análise das necessidades afetivas dos mais velhos. É importante tentar perceber a sexualidade 

e a necessidade de falar sobre sexo na terceira idade como processo natural, sabendo que a 

discriminação existe por parte da família e da sociedade. 

"Uma outra barreira é a pressão da opinião pública.”. A pessoa idosa dobra-se ao 

ideal convencional que lhe é proposto. Teme o escândalo, ou simplesmente o ridículo. Torna-

se escrava do "o que vão dizer. Interioriza as obrigações de decência e de castidade impostas 

pela sociedade. Seus próprios desejos a envergonham, e ela os nega”. (BEAUVOIR, 1990) 

Essa questão ressalta a importância de os idosos encontrarem um espaço para 

relatarem situações; nesse sentido, Foucault fala sobre o ritual desse discurso. E Foucault 

(1998) define como confissões: 

Um ritual de discurso onde o sujeito que fala coincide com o sujeito do 

enunciado; é, também, um ritual que se desenrola numa relação de poder, 

pois não se confessa sem a presença ao menos virtual de um parceiro, que 

não é simplesmente o interlocutor, mas a instância que requer a confissão, 

impõe-na, avalia-a e intervém para julgar, punir, perdoar, consolar, 

reconciliar; um ritual onde a verdade é autenticada pelos obstáculos e as 

resistências que teve de suprimir para poder manifestar-se; enfim, um ritual 

onde a enunciação em si, independentemente de suas consequências 

externas, produz em quem a articula modificações intrínsecas: inocenta-o, 
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resgata-o, purifica-o, livra-o de suas faltas, liberta-o, promete-lhe a 

salvação. 

 

É já conhecido na literatura científica que o ato de “relatar” do idoso e o “escutar” do 

profissional têm enorme efeito terapêutico. A oportunidade de confiar segredos e experiências 

ao outro e expressar emoções genuínas ajuda o indivíduo não só a se orientar e se organizar, 

mas também, principalmente em relação aos idosos, a ser reconhecido, valorizado, a se sentir 

vivo e atuante, apesar de “envelhecido”.  

 

1.1. PROBLEMA 

 

Esta pesquisa tem como tema central o escutar das confissões dos idosos a respeito de 

sexualidade, procurando identificar o significado desta sexualidade para pessoas acima de 70 

anos, pois a  longevidade criou um prolongamento do sentido do que seja velhice.  

 

1.2. HIPÓTESE 
 

 Ausência de escuta com relação aos idosos não permite a identificação da demanda 

oriunda de desejos silenciosos  
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2. OBJETIVOS 

   

 

2.1. GERAL: 

 Compreender o sentido da sexualidade para pessoas acima de 70 anos. 

 

2.2. ESPECÍFICO: 

 Superar preconceitos existentes; 

  Compreender a questão do desejo sexual para maiores de 70 anos; 

  Contribuir para a elaboração de trabalhos sob esta perspectiva; 
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3. CAP.I - REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1. ENVELHECIMENTO 

 
No Brasil, o envelhecimento acelerado da população é fato reconhecido e amplamente 

divulgado. Observamos que, entre os censos populacionais de 1991 e 2000, a população geral 

do país cresceu 15,6% (cerca de 23 milhões de pessoas), enquanto a população com 60 ou 

mais anos de idade, no mesmo período, cresceu 36,5% (cerca de 3,9 milhões de pessoas). 

Embora os 8,5% de idosos na população geral do Brasil (14,5 milhões de pessoas) sejam bem 

inferiores aos porcentuais de idosos observados em países desenvolvidos, os efeitos de 

aumento dessa população já se fazem sentir nas diversas demandas sociais. Fonte: IBGE – 

Censo 2000 (BELTRÃO; CAMARANO; KANSO, 2004). 

Nos próximos 20 anos, a população idosa do Brasil poderá ultrapassar os 30 milhões 

de pessoas e deverá representar quase 13% da população ao final deste período. 

As previsões apontam que, daqui a 15 anos, o Brasil será o sexto país mais velho do 

mundo. A proporção de idosos vem crescendo mais rapidamente do que a proporção de 

crianças. Em 1980, existiam aproximadamente 16 idosos para cada 100 crianças; em 2000, 

essa relação praticamente dobrou, passando para quase 30 idosos por 100 crianças. A queda 

da taxa de fecundidade ainda é a principal responsável pela redução do número de crianças, 

mas a longevidade vem contribuindo progressivamente para o aumento de idosos na 

população. (LLOYD-SHERLOCK, 2004) 

Ao começar o declínio sustentado de fecundidade, dá-se início ao processo de 

envelhecimento de uma população. Em vários países, inclusive o Brasil, que, até então, 

tinham população extremamente jovem, quase estável, com o declínio da fecundidade, o ritmo 

de crescimento anual do número de nascimentos passou, imediatamente, a cair, o que fez com 

que se iniciasse um processo contínuo de estreitamento da base da pirâmide etária; 

consequentemente, de envelhecimento da população. 

A cidade de São Paulo ocupa a quarta posição das capitais com maior número 

proporcional de idosos. Estima-se que a população paulista de idosos já ultrapasse 1 milhão 

de pessoas. No ano de 2000, a população de idosos era de 972.199 pessoas, ou 9,3% da 

população total da cidade, 10.434.252 pessoas. Os homens representavam 40,5% da 
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população e as mulheres, 59,9% do total. A população idosa se divide da seguinte forma por 

grupo etário, apresentado no quadro 1: 

 

Divisão dos idosos por grupo etário 

Grupo etário 60 a 64 anos 65 a 69 anos 70 a 74 anos 75 a 79 anos 80 ou mais 

Quantidade 

972.199 

 

301.419 

 

238.434 

 

193.539 

 

122.245 

 

116.562 

Porcentagem 

100% 

 

31% 

 

24,5% 

 

19.9% 

 

12,6% 

 

12% 

 Fonte IBGE - Censo Demográfico de 2000 – São Paulo (SP) 

 

O envelhecimento populacional não se refere nem a indivíduos, nem a cada geração, 

mas à mudança na estrutura etária da população, o que produz aumento do peso relativo das 

pessoas acima de determinada idade, considerada como definidora do início da velhice. Este 

limite inferior varia de sociedade para sociedade e depende não somente de fatores biológicos, 

mas também econômicos, ambientais, científicos e culturais. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) classifica o envelhecimento em quatro 

estágios:  

(...) Meia idade, aquelas pessoas com idade entre 45 e 59 anos; Idoso, 

aqueles de 60 até 74 anos; Ancião, aquelas pessoas com idade entre 75 

anos e 90 anos; e Velhice extrema, pessoas com mais de 90 anos. 

 

Segundo Mascaro (1997: 42), o envelhecimento do ser humano pode ser diferenciado 

de acordo com: 

(...) a existência da idade cronológica, que é marcada pela data do 

nascimento da pessoa e nem sempre está junto com a idade biológica, que 

é determinada pela herança genética e pelo ambiente, e refere-se às 

mudanças fisiológicas, anatômicas, hormonais e bioquímicas do 

organismo. E ainda o envelhecimento relaciona-se à idade social, que se 

refere a normas, crenças, estereótipos e eventos sociais que controlam 

através do critério da idade e desempenho das pessoas idosas. 

 

Mascaro (1997: 43) ainda acrescenta: 



18 
 

 

(...) a idade psicológica, que é ampla, envolvendo as mudanças de 

comportamento decorrente das transformações biológicas do 

envelhecimento, e é influenciada pelas normas e expectativas sociais 

e por componentes da personalidade, sendo assim algo extremamente 

próprio de cada um. 

 

A respeito do envelhecimento, ressalta esse autor (1997: 40): 

 

(...) o processo de envelhecimento humano precisa ser considerado 

num contexto amplo, no qual circunstâncias de natureza biológica, 

psicológica, social, econômica e cultural estão relacionadas entre si. 

 

Ora, a natureza humana não deve ser pensada somente como biológica, mas também e 

simultaneamente como natureza cultural. 

O corpo representa justamente essa indissociabilidade entre natureza e cultura. Se por 

um lado existe patrimônio biológico que torna todos os humanos membros de uma mesma 

espécie, por outro lado há construções corporais diferentes entre as sociedades. Assim, o 

mesmo corpo que torna os homens iguais também os torna diferentes, e não há nessa 

afirmação nenhum paradoxo. A conclusão é que a definição de corpo não depende de suas 

características biológicas, mas de sua especificidade cultural. (DAÓLIO, 2001) 

As manifestações somáticas do envelhecimento são geralmente bem evidentes e 

facilmente observáveis, porém pouco se sabe sobre a origem desse fenômeno comum a todos 

os seres vivos, havendo muitas discordâncias quanto à verdadeira natureza e dinâmica do 

processo. Pode ser conceituado como processo dinâmico e progressivo no qual ocorrem 

modificações morfológicas, funcionais, bioquímicas e psicológicas, que determinam a 

progressiva perda da capacidade de adaptação do indivíduo ao meio ambiente, ocasionando 

maior vulnerabilidade e maior incidência de processos patológicos que terminam por levá-lo à 

morte. (CARVALHO-FILHO & PAPALÉO-NETO, 2000) 

Jacob (1997: 25) acrescenta: 

 

(...) no processo de envelhecimento, antes de tudo, é preciso não 

confundir senescência com senilidade. A senescência é o 

envelhecimento chamado fisiológico – inexorável na velhice. A 
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senilidade é o envelhecimento acompanhado de patologia, de 

doenças. 

 

O envelhecimento começa no útero no momento da concepção. Representa a 

passagem do tempo, não uma patologia. Em torno de um ano de idade, a singularidade de 

cada indivíduo se torna evidente, sendo que, por volta dos cinco anos, a personalidade está 

bem formada. Multiplicando os primeiros cinco anos por 15 e expandindo as experiências 

ambientais e de vida, um dos marcos do envelhecimento se tornará evidente, isto é, a 

singularidade individual. Duas pessoas não envelhecem de maneira idêntica. (KAUFFMAN, 

2001) 

Em todos os níveis de organização e de constituição do ser humano existe caráter de 

individualização, que é a sua singularidade. Entretanto, o geral acaba por banir e esconder o 

individual, o original, o único.  

Não é possível compreender o indivíduo pela generalização, pois cada um envelhece 

em seu próprio tempo, de modo particular e individual, e que duas pessoas nunca serão 

exatamente semelhantes, mesmo se dispuserem de genótipo idêntico. 

 

3.2. VELHICE 

 

Velhice é sabedoria, mas também fraqueza. Velhice é experiência adquirida, mas 

também incapacidade de estar ativo na vida de todos os dias ou mesmo na vida política. 

Velhice é possibilidade de dar conselhos, mas é também estado de fraqueza no qual se 

depende dos outros: os velhos dão opiniões, mas são os jovens que defendem a cidade, 

defendendo, por consequência, os próprios idosos, trabalhando para lhes fornecer do que 

viver. A velhice tem valor tradicional e reconhecido, mas em certa medida, por assim dizer, 

limitado, restrito e parcial. (FOUCAULT, 2004a: 134) 

Compreende-se que a velhice construirá o momento positivo, o momento de 

completude, o cume da longa prática que acompanhou o indivíduo ou à qual ele teve que 

submeter-se durante toda a sua vida. (FOUCAULT, 2004a: 134) 
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Pensando muito provavelmente naquele gênero de repartição ou etapa tradicional, não 

concordo com quem reparte sua vida em fatias e não tem a mesma maneira de viver conforme 

esteja em uma ou outra idade. Propõe-se substituir esta repartição ou etapa por uma espécie de 

unidade – unidade, se quisermos, dinâmica: unidade de um movimento contínuo que tende 

para a velhice. E emprega algumas fórmulas características nas quais afirma: fazei como se 

fôsseis perseguidos, vivei apressado, senti que durante toda vossa vida há pessoas atrás de 

vós, inimigos que vos perseguem. Estes inimigos são os contratempos da vida. São 

principalmente as paixões e os distúrbios que estes acidentes podem provocar em vós, quer 

quando jovem quer na idade adulta, porquanto esperais ainda alguma coisa, sejais apegado ao 

prazer, cobiçais o poder ou o dinheiro. São todos estes os inimigos que vos perseguem. Pois 

bem, perante estes inimigos que vos perseguem, deveis fugir, e fugir o mais rápido possível. 

Apressai-vos em direção ao lugar que vos oferecerá um abrigo seguro. E o lugar que vos 

oferecerá um abrigo seguro é a velhice. Isto significa que a velhice não mais aparece com o 

tempo ambíguo da vida, mas, pelo contrário, como uma polaridade da vida, um polo positivo 

para o qual se deve tender. Se quisermos, empregando uma fórmula que não se encontra em 

Sêneca e excede um pouco o que ele diz, poderíamos afirmar: doravante deve-se ‘viver para 

ser velho’. Deve-se viver para ser velho, pois é então que se encontrará a tranquilidade, o 

abrigo, o gozo de si”. (FOUCAULT, 2004a: 136) 

O ponto central dessa “nova ética da velhice” consiste em se colocar em relação à vida 

em estado tal em que se vive como se a tivesse consumado. Essa atitude ética em relação à 

vida deve ser praticada mesmo quando se é jovem: “Consumar a vida antes da morte”. “Nada 

esperar da vida”; “viver a vida como se fora o derradeiro dia”. Longe de ser atitude de 

resignação a que se está posto ou de liberação dos desejos, ou ainda de busca de prazeres que 

instituem estados de carência permanente, trata-se de ética de afirmação incondicional da vida 

e deste mundo. Uma única escolha é possível: “Delibera se queres ou não viver; mas saibas 

bem se escolheres viver, será a totalidade desse mundo – desse mundo que se expôs aos teus 

olhos, com suas maravilhas e dores – que terás escolhido”. (FOUCAULT, 2004a: 347) 

Na verdade vivemos para ser velhos, fugindo de todos os inimigos, à procura de 

abrigo. O que importa é vivermos sem esperar nada da vida, somente um ponto final: a morte. 

3.3. VELHO 
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Ser velho é reconhecer o que os outros têm de reconhecer nele e por imposição de lei 

de verdade. O sujeito velho é, pois, produção das relações de poder e de saberes que marcam 

seus corpos e gestam sua subjetividade. Portanto, o sujeito assim criado se torna sujeitado. 

Além disso, fazer a genealogia do sujeito moderno significa abordá-lo como realidade 

histórica e cultural. (FOUCAULT, 2004b) 

Negar o corpo velho é negar a história desses sujeitos e a história da própria sociedade. 

O desafio é entender que não existe modo único de viver a velhice, um corpo velho único. E 

que o velho é o protagonista da sua própria vida, de sua história, tem direito de escolher o que 

quer fazer, e como quer fazer sem ser oprimido ou obrigado a fazer o que não quer para não 

ser marginalizado. Ele tem direito de escolha, de construir sua própria vida e contribuir para a 

construção de outra sociedade. 

 
Na Renascença, o desejo funde-se pouco a pouco ao amor: “O amor é 

desejo de união com o amado, e todo desejo é amor e todo amor é desejo”. 

(HEBREU, citado por CHAUÍ, 1990:. 23) 

 

Diz-se, frequentemente, que não fomos capazes de imaginar novos 

prazeres. Pelo menos, inventamos um outro prazer, o prazer da verdade do 

prazer, prazer de sabê-la, exibi-la, descobri-la, de fascinar-se ao vê-la, 

dizê-la, cativar e capturar os outros através dela, de confiá-la secretamente, 

desalojá-la por meio de astúcia, prazer específico do discurso verdadeiro 

sobre o prazer. (FOUCAULT, 1990) 

 

3.4. SEXUALIDADE 

 
Ao longo da existência, a sexualidade assume enorme importância, sendo parte 

essencial da personalidade humana. 

A sexualidade manifesta-se em todas as fases da vida, da infância à velhice, diferente 

da ideia vulgar da genitalidade, que é apenas um de seus aspectos, às vezes nem mesmo o 

mais importante.  



22 
 

De acordo com Gherpelli (1995), se por um lado o sexo é expressão fisiológica e 

anatômica, a sexualidade, em sua amplitude, é a expressão cultural que se manifesta de forma 

singular em cada indivíduo. 

 

A sexualidade é a forma de energia vital que acompanha toda a existência 

humana, sendo composta por “uma série de excitações e atividades, 

presentes desde a infância, que proporcionam prazer irredutível a alguma 

necessidade fisiológica fundamental (respiração, fome, excreção), e 

presente como componente na forma normal do amor sexual”. Deste 

modo, a sexualidade inclui energia manifesta não apenas de acordo com as 

necessidades fisiológicas do homem, mas também tendo vinculação com o 

simbólico e, por conseguinte, com o aspecto histórico e cultural de cada 

sociedade. (CHAUÍ, 1984: 15)  

 

3.4.1. CONFISSÃO: SEXO E VERDADE 

Ars Erótica x Scientia Sexualis 
 

As mudanças políticas e sociais de cada época influem diretamente nas constantes 

transformações sofridas pela concepção de sexualidade humana. 

Existem, historicamente, dois grandes procedimentos para produzir a verdade do sexo. 

Por um lado, as sociedades (que foram numerosas): China, Japão, Índia, Roma, 

nações árabes-muçulmanas, que se dotaram de uma ars erótica. Na arte erótica, a verdade é 

extraída do próprio prazer, encarado como prática e recolhido como experiência, não por 

referência a uma lei absoluta do permitido e do proibido, nem a critério de utilidade, que o 

prazer é levado em consideração, mas, ao contrário, em relação a si mesmo: ele deve ser 

conhecido como prazer e, portanto, segundo sua intensidade, sua qualidade específica, sua 

duração, suas reverberações no corpo e na alma. (FOUCAULT, 1990: 57) 

Melhor ainda: este saber deve recair, proporcionalmente, na própria prática sexual, 

para trabalhá-la como se fora de dentro e ampliar seus efeitos.  

Nossa civilização, pelo menos à primeira vista, não possui ars erótica. Em 

compensação é a única, sem dúvida, a praticar uma scientia sexualis. Ou melhor, somente a 

nossa civilização desenvolveu, no decorrer dos séculos, para dizer a verdade do sexo, 

procedimentos que se ordenam, quanto ao essencial, em função de forma de poder-saber 
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rigorosamente oposta à arte das iniciações e ao segredo magistral, que é a confissão. 

(FOUCAULT, 1990: 57) 

 

3.4.2. CONFISSÃO 

 

Desde a Idade Média, pelo menos, as sociedades ocidentais colocaram a confissão 

entre os rituais mais importantes de que se espera a produção de verdade. O indivíduo, 

durante muito tempo, foi autenticado pela referência dos outros e pela manifestação de seu 

vínculo com outrem; posteriormente passou a ser autenticado pelo discurso de verdade que 

era capaz de ter sobre si mesmo. A confissão da verdade se inscreveu no cerne dos 

procedimentos de individualização pelo poder. (FOUCAULT, 1990: 58) 

Desde então nos tornamos sociedade singularmente confessada. Confessa-se ou se é 

forçado a confessar. Quando a confissão não é espontânea ou imposta por algum imperativo 

interior, é extorquida, desencavam-na na alma ou arrancam-na ao corpo. A partir da Idade 

Média, a tortura a acompanha como sombra, e a sustenta quando ela se esquiva: gêmeos 

sinistros. Tanto a ternura mais desarmada quanto os mais sargentos poderes têm necessidades 

de confissões. O homem, no Ocidente, tornou-se animal confidente. (FOUCAULT, 1990: 59) 

A confissão libera, o poder reduz ao silêncio, a verdade não pertence à ordem do 

poder, mas tem parentesco originário com a liberdade, eis aí alguns temas tradicionais da 

filosofia que uma “história política da verdade” deveria resolver, mostrando que nem a 

verdade é livre por natureza, nem o erro é servo: que sua produção é inteiramente infiltrada 

pelas relações de poder. (FOUCAULT, 1990: 59) 

É preciso estar muito iludido com esse ardil interno da confissão para contribuir com a 

censura, com a interdição de dizer e de pensar, assumir um papel fundamental, enfim; é 

necessária uma representação muito invertida do poder, para nos fazer acreditar que é de 

liberdade que nos falam todas essas vozes que há tanto tempo, em nossa civilização, ruminam 

a formidável injunção de devermos dizer o que somos, o que fazemos, o que recordamos e o 

que foi esquecido, o que escondemos e o que se oculta, o que não pensamos e o que 

pensamos inadvertidamente. (FOUCAULT, 1990: 59) 

Na Grécia Antiga, verdade e sexo se ligavam, na forma da pedagogia, pela 

transmissão corpo a corpo de saber precioso. O sexo servia como suporte às iniciações do 

conhecimento. Para nós, na confissão se ligam a verdade e o sexo, pela expressão obrigatória 
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e exaustiva de segredo individual. Mas aqui é a verdade que serve de suporte ao sexo e às 

suas manifestações. (FOUCAULT, 1990: 60) 

Ora, a confissão é ritual de discurso no qual o sujeito que fala coincide com o sujeito 

do enunciado (...). Em compensação, a instância de denominação não se encontra do lado do 

que fala, mas do lado de quem escuta e cala, não do lado do que sabe e responde, mas do que 

interroga e supostamente ignora. E, finalmente, esse discurso de verdade adquire efeito, não 

em quem o recebe, mas sim naquele de quem é extorquido. Com essas verdades confessadas 

estamos muito longe das sábias iniciações ao prazer, com sua técnica e sua mística. 

Pertencemos, em compensação, a uma sociedade que articulou o difícil saber do sexo, não na 

transmissão do segredo, mas em torno da lenta ascensão da confidência. (FOUCAULT, 1990: 

61) 

A confissão foi, e permanece ainda hoje, a matriz geral que rege a produção do 

discurso verdadeiro sobre o sexo. Entretanto, ela se transformou consideravelmente. Mas a 

confissão se abre, senão a outros domínios, pelo menos a novas maneiras de percorrer tais 

domínios. Não se trata somente de dizer o que foi feito, no ato sexual, mas de reconstruir nele 

e a seu redor, pensamentos e obsessões que o acompanham, imagens, desejos, modulações e 

qualidade do prazer que o contém. Pela primeira vez, sem dúvida, uma sociedade se inclinou 

a solicitar e a ouvir a própria confidência dos prazeres individuais. (FOUCAULT, 1990: 62) 

 

3.4.3. ENVELHECIMENTO E SEXUALIDADE: 

PROCESSOS ÚNICOS 

 

Para Masters e Johnson (citados por SALIMENE, 2003: 171), todo o indivíduo tem 

sentimentos, atitudes e crenças sexuais, mas a maneira como cada um vivencia sua 

sexualidade e velhice é única, pois decorre da perspectiva intensamente própria, que advém 

tanto das sensações e percepções pessoais, particulares, como de fontes sociais ou coletivas. 

É impossível compreender a sexualidade e a velhice humana e admitir sua natureza 

multidimensional. Decorre daí a necessidade de apreensão dos fenômenos na sua totalidade e 

na sua particularidade. No cotidiano das relações, em contexto de historicidade, se explicam 

as relações interpessoais. 

A “sexualidade” é o correlato dessa prática discursiva desenvolvida lentamente, que é 

a scientia sexualis. As características fundamentais dessa sexualidade não traduzem 
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representação mais ou menos confundida pela ideologia, ou desconhecimento induzido pelas 

interdições, correspondem às exigências funcionais do discurso que devem produzir sua 

verdade. No ponto de interseção entre técnica de confissão e discursividade científica, lá onde 

foi preciso encontrar entre elas alguns grandes mecanismos de ajustamento, a sexualidade foi 

definida como sendo, “por natureza”, domínio penetrável por processos patológicos, 

solicitando, portanto, intervenções terapêuticas ou de normalização, campo de significações a 

decifrar, lugar de processos ocultos por mecanismos específicos, foco de relações causais 

infinitas, palavra obscura que é preciso, ao mesmo tempo, desencavar e escutar. 

(FOUCAULT, 1990: 67) 

Nossa cultura tem a tendência de reduzir a sexualidade à função reprodutiva e genital, 

sem levar em conta a importância dos sentimentos e emoções decorrentes do processo 

educacional e vivencial do indivíduo na vida sexual. Sexo e sexualidade não têm o mesmo 

significado. 

Portanto, não referir uma historia da sexualidade à instância do sexo é o que importa; 

mostrar, assim, como o sexo se encontra na dependência histórica da sexualidade. Não situar 

o sexo do lado do real e a sexualidade do lado das ideias confusas e ilusões; a sexualidade é 

figura histórica muito real, e foi ela que suscitou, como elemento especulativo necessário ao 

seu funcionamento, a noção do sexo. Não acreditar que se dizendo sim ao sexo se está 

dizendo não ao poder; ao contrário, se está seguindo a linha do dispositivo geral da 

sexualidade. Se, por inversão tática dos diversos mecanismos da sexualidade, quisermos opor 

corpos, prazeres, saberes, em sua multiplicidade e possibilidade de resistência às captações 

do poder, será com relação à instância do sexo que deveremos liberar-nos. Contra o 

dispositivo de sexualidade, o ponto de apoio do contra-ataque não deve ser o sexo-desejo, 

mas corpos e prazeres. (FOUCAULT, 1990) 

 

4. CAP.II - METODOLOGIA 

 

Neste capítulo será apresentada a metodologia usada para o desenvolvimento desta 

pesquisa “O Escutar: confissões sobre Sexualidade”. 

Conforme Minayo (2007: 14), metodologia é o caminho do pensamento e a prática 

exercida na abordagem da realidade. Ou seja, a metodologia inclui simultaneamente a teoria 

da abordagem (método), os instrumentos de operacionalização do conhecimento (técnicas) e a 

criatividade do pesquisador (experiência, capacidade pessoal e sensibilidade). A metodologia 
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ocupa lugar central no interior das teorias e está referida a elas. Dizia Lênin (1965: 148) que 

“o método é a alma da teoria”, distinguindo, desse modo, a forma externalizada com que 

muitas vezes é abordado o processo de trabalho científico. Essa externalidade se manifesta 

quando apenas usamos técnicas e instrumentos para chegar ao conhecimento sem entrar no 

mérito do sentido das indagações ou sem levar em conta conceitos e hipóteses que as 

fundamentam. Na verdade, a metodologia é muito mais que técnicas. Ela inclui as concepções 

teóricas da abordagem, articulando-se com a teoria, realidade empírica e pensamentos sobre a 

realidade. 

Como abrangências de concepções teóricas de abordagem, teoria e metodologia 

caminham juntos, intrincavelmente inseparáveis. Como conjunto de técnicas, a metodologia 

deve dispor de instrumental claro, coerente, elaborado, capaz de encaminhar os impasses 

teóricos para o desafio da prática. (MINAYO, 2007: 15) 

De forma complementar, pode-se dizer que se articulam teoria e método com o objeto 

de estudo a que se aplicam. É preciso, pois, que se assegure que entre os três conceitos - 

teoria, método e objeto – mantenha-se uma relação coesa, ordenada e lógica (TARALLO, 

1985: 16).  

Os conhecimentos construídos cientificamente sobre determinado assunto, por outros 

estudiosos, que o abordaram antes de nós e lançam luz sobre nossa pesquisa, são chamados 

“teorias”. A palavra teoria tem origem no verbo grego “theorein”, cujo significado é “ver”. A 

associação entre “ver” e “saber” é uma das bases da ciência ocidental. (MINAYO, 2007: 16) 

A teoria é construída para explicar ou compreender um fenômeno, processo ou 

conjunto de fenômenos e processos. Esse conjunto constitui o domínio empírico da teoria (ou 

seja, a dinâmica da prática que ela explica ou interpreta). A teoria propriamente dita sempre 

será conjunto de proposições, discurso abstrato sobre a realidade. (MINAYO, 2007: 17) 

Os termos mais importantes de um discurso científico são os conceitos. Conceitos são 

vocábulos ou expressões carregados de sentido em torno dos quais existe muita história e 

muita ação social. (MINAYO, 2007: 19) 

O método escolhido para o presente estudo foi o da abordagem qualitativa.  

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se ocupa, nas 

Ciências Sociais, com o nível de realidade que não pode ou não deveria ser quantificado. Ou 

seja, ela trabalha com o universo dos significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 

atitudes dos informantes. Esse conjunto de fenômenos humanos é entendido aqui como parte 

da realidade social, pois o ser humano se distingue não só por agir, mas por pensar sobre o 
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que faz e por interpretar suas ações dentro e a partir da realidade vivida e partilhada com seus 

semelhantes. (MINAYO, 2007:. 21) 

Minayo (2006) entende campo, na pesquisa qualitativa, como recorte espacial que diz 

respeito à abrangência em termos empíricos, do recorte teórico correspondente ao objeto da 

investigação. 

Pressupondo-se, então, que entre teoria e método seja mantida a fundamental relação 

lógica, como dito acima, é a partir da existência real do objeto, com todas as suas diversas e 

possíveis facetas que se pode construir um modelo teórico. Nesse sentido, a teoria, em 

princípio, deve dar conta de todos os fatos disponíveis, pois, em sua constituição, ela não 

filtra os fatos, mas os analisa a todos. Uma metodologia essencialmente científica deve partir 

do dado bruto, não-polido, não-apurado.  

Segundo o modelo de análise proposto neste trabalho, o objeto – o fato gerontológico 

da sexualidade – é o ponto de partida e, uma vez mais, um porto ao qual este modelo espera 

que retornemos, sempre que encontrarmos dificuldades de análise.  

Dessa forma, o dado de análise é, a um só tempo, a base para o estudo aqui proposto: o 

acervo de informações para fins de confirmação ou rejeição de hipóteses antigas - neste 

trabalho, sobre a sexualidade na velhice - e também para o levantamento e lançamento de 

novas hipóteses. Uma definição bastante precisa de nosso objeto de estudo – o fato 

gerontológico da sexualidade na velhice – é a preocupação maior desta investigação. 

Na presente abordagem, a interação entre o pesquisador e os sujeitos pesquisados é 

essencial, no sentido de não ficar prejudicada a naturalidade da situação de comunicação. 

Todo o empenho é investido para que “o corpo e o sangue da vida real componham o 

esqueleto das construções abstratas”, como diz Malinowski (1984: 37). 

Será utilizado, então, a técnica da entrevista aberta gravada com aparelho mp4 da 

marca Sony e posteriormente transcrita. Dada a grande riqueza de dados que surgem na coleta 

em situação de entrevista pessoal, e no sentido de evitar um leque muito amplo de variáveis, o 

que pode acarretar ao universo de dados uma dimensão demasiadamente extensiva, optou-se 

por operar com critérios de seleção dos informantes muito bem delimitados: (i) faixa etária: 

idoso com idade igual ou acima de 70 anos (1 célula social); (ii) sexo: dois pacientes de sexo 

masculino e três do feminino (2 células); (iii) condição mental: de cognitivo preservado (1 

célula); (iv) em tratamento: realizando fisioterapia (1 célula); (v) local de residência:  

residente na região de São Paulo, especificamente na zona Oeste (1 célula).  

Como se trata de pesquisa com tratamento qualitativo dos dados, não implica 

resultados estatisticamente significativos ou que a representatividade do corpus seja avaliada 
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em função das várias combinações dos fatores condicionadores; portanto, o número de 

informantes, nesta investigação, ficou restrito a cinco pacientes (dois de sexo masculino e três 

do feminino). 

De acordo com Minayo (2007: 64), a entrevista, tomada no sentido amplo de 

comunicação verbal e, no sentido restrito, de coleta de dados sobre determinado tema 

cientifico em situação natural, é a estratégia mais usada no processo de trabalho de campo. 

Entrevista é acima de tudo conversa a dois, ou entre vários interlocutores, por iniciativa de um 

entrevistador. Ela tem o objetivo de construir informações pertinentes para um objeto de 

pesquisa, e há a abordagem, pelo entrevistador, de temas igualmente pertinentes com vistas a 

este objetivo. 

A forma de organização aberta é aquela em que o informante é convidado a falar 

livremente sobre um tema, e as perguntas do investigador, quando são feitas, buscam orientar 

tópicos de conversa para evitar digressões demasiadas, elicitar as respostas pretendidas pelo 

pesquisador, enfim, dar maior convergência e profundidade às reflexões.  

Para apoio teórico será feito o levantamento bibliográfico propriamente dito, a partir 

da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs), do portal 

periódico (Capes), Centro Latino-americano e do Caribe de Informação em Ciências da 

Saude (Birene), Scientific Electronic Library Online (Scielo), Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS), Google, Google Acadêmico, Google Books, livros, sites informativos e a bibliografia 

relacionada nas diversas disciplinas cursadas no Programa de Gerontologia, utilizando-se 

palavras-chaves como desejo/sexualidade/eroticidade/envelhecimento/idoso/velhice. Após o 

levantamento bibliográfico, haverá leitura exploratória do material encontrado. Com essa 

leitura, pode-se obter visão global do material, considerando-o ou não de interesse à 

pesquisa. Em seguida, haverá leitura seletiva, ou seja, uma leitura que permitirá determinar 

qual material bibliográfico realmente é de interesse desta pesquisa.  

Na etapa de análise e interpretação de dados, o foco será tanto sobre cada caso 

individualmente, como haverá comparações entre os casos, todo esse tratamento apoiado na 

reflexão teórica aqui proposta; assim, os dados colhidos serão analisados a partir do 

referencial teórico apresentado neste projeto. É preciso deixar registrado que o estatuto do 

dado aqui envolvido, na maior parte das vezes, não se apresenta no nível de consciência dos 

entrevistados, mas da ordem do imaginário, quando não do desejo oculto, desapercebido. 
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5. CAP III. - ENTREVISTAS 

 

1. Nome: Ana Gomes de Oliveira 

2. Idade: 74 anos 

3. Gênero: Feminino 

3.1. Nacionalidade: Portuguesa 

3.2. Estado civil: Casada – 56 anos 

 

4. O que você acha do envelhecimento? 

R: Bem não é bom, mas tem que aceitar numa boa, e viver o idoso. 

 

5. Como é seu envelhecimento? 

R: Olha eu não faço mais as coisas como fazia quando eu tinha 20 anos, mas continuo 

fazendo tudo, mas devagar, mas continuo fazendo tudo que fazia, trabalho, arrumo as coisas 

em casa, faço hidroginástica, caminho, então eu tenho uma vida bem ativa por ter 74 anos. 

Olha doente em não sou, mas tomo remedinhos, faço todos exames por causa da minha idade, 

tomo meus remedinhos mas nada me interfere nada! 

 

6. Como é sua vida afetiva? 

R: Eu acho que melhor. Afinal continuamos um respeitando ao outro. 

 

7. Você acredita que com o avançar da idade a sexualidade tende a desaparecer? 

R: É normal isso também acontecer , quando você casa é uma coisa, adolescente outra, isso 

vai acontecendo devido às mudanças da idade, e muda muito. Para mim sexualidade não é só 

sexo acho que é um carinho, uma atenção, é isso é muito companheirismo, uma troca, isso 

existe entre nos dois. Quando a gente é jovem a gente pensa diferente, agora hoje em dia o 

que acontece como os jovens, ate meu neto, faz sexo e acabou, não tem mais amor, quando 

me casei o sexo fazia parte, mas era o amor em primeiro lugar, amor junto com respeito, não 

adianta fazer sexo e depois cada um virar para um lado da cama, acho que não é só sexo a 

vida de um casal, hoje em dia o adolescente é uma coisa vazia faz sexo cada dia com um, sem 

amor. 
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OBS: Com relação a falar sobre sexo eu sou mais reservada, tímida, sempre deixei esses 

assuntos com o Dito, ele é mais extrovertido e flexível. Agora que falo mais sobre sexo com a 

Priscila (minha sobrinha) porque esta morando comigo. 

Vim para o Brasil com 5 anos, morei 2 anos em Santo Amaro e o restante em Pirituba, 

conheci o Dito em uma quermesse, que era a única diversão nossa na época, namoramos 

pouco e já casamos, o Dito veio pronto para casar, porque já queria namorar comigo quando 

tinha 12 anos (a gente era quase vizinhos), meu pai quase matou ele, casei quando tinha 17 

anos e ele 23 anos. Ele disse que ela era muito difícil, ela responde dizendo que na época era 

outra situação (não tinha mas a mãe na época então a responsabilidade do meu pai era grande, 

então ele me segurava muito ela). 

 

1. Nome: Benedito Gonçalves de Oliveira 

2. Idade: 80 anos 

3. Gênero: Masculino 

3.1. Nacionalidade: Brasileiro 

3.2. Estado civil: Casado - 56 anos 

 

4. O que você acha do envelhecimento? 

R: Acho que é uma idade que não pode parar, você tem que sempre estar em ativa, em 

atividade, para continuar a viver um pouco a mais além da pesquisa que se faz, idade ate 73 

anos, eu to com 80 e quero viver mais dez anos, então tenho que trabalhar, tenho que fazer 

isso e aquilo só não posso ficar parado. 

 

5. Como é seu envelhecimento? 

R: Eu acho que para mim é normal, a gente começa a morrer quando nasce, então a gente tem 

que evoluir também, conforme o tempo vai passando as coisas vão mudando, claro que 

quando a gente tem uma idade de 80 anos as coisas mudam um pouco, mas a gente não pode 

parar, eu também caminho, faço atividade, ainda trabalho, então para mim o envelhecimento 

não implica em muita coisa. No meu caso com 80 anos a gente sempre tem alguma coisa, por 

exemplo sou diabético, tenho problema no coração, mas isso para mim não afeta, eu tenho a 

mentalidade que um dia nasci outro tenho que morrer, então para mim não influi, vou levando 

minha vida normal como se tivesse com 50 anos. 

 

6. Como é sua vida afetiva? 
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R: Nossa vida afetiva é normal as vezes temos algumas turbulências que é normal com 56 

anos de casado, mas a gente é inteligente para saber superar essa parte. 

 

7. Você acredita que com o avançar da idade a sexualidade tende a desaparecer? 

R: Vai mudando mesmo porque a gente tem uma idade que temos que compreender que não 

somos mais adolescente, isso varia de pessoa para pessoa, uns vai até 50 outros ate 70 e assim 

vai indo, para nos não afeta nos combinamos muito bem nessas coisas e por isso que não tem 

problemas entre nos. Eu leio muito sobre sexualidade porque tenho 2 netos: um de 20 anos e 

outra de 19 anos e eu acompanhei a vida deles desde que nasceram, (meu neto sempre 

conversa comigo sobre sexo, faz perguntas e me conta as experiências) então eu sei o que 

passa na pré, adolescência e na idade adulta. Como estou junto deles sempre, eu já sei 

administrar a parte da sexualidade. Eu tenho uma experiência minha e deles agora, claro que é 

bem diferente entre o jovem e o velho, os jovens são muito afoitos por sexo, já o idoso não 

liga muito para isso e sim para convivência do dia a dia.  

 

OBS: A grosso modo em fiz mais de 10 mil casamentos (comecei com 11 anos ate 76 anos,  

trabalhando no cartório e me aposentei lá, hoje faz 34 anos que estou aposentado), faz uns 3 

meses eu fui no cartório visitar o pessoal, e chegou uma moça e me perguntou quais os 

documentos necessário para o casamento, normalmente precisa de certidão de nascimento, 

mas como não estou muito por dentro é melhor perguntar para moça da recepção, pensei 

comigo se fosse para dar um conselho a ela, eu falaria não case, somente ajunte, não case 

porque depois descasa, na minha época a gente fazia o casamento depois de 2 anos vinha o 

papel do desquite, porque o casamento é um termo que se grava em um livro, então no 

desquite tinha que dar baixo no livro. 

 

1. Giovanna Narducci 

2. Idade: 72 anos 

3. Gênero: Feminino 

3.1. Nacionalidade: Italiana 

3.2. Estado Civil: Casada – 51 anos 

 

4. O que você acha do envelhecimento? 

R: Eu acho uma vida normal, trabalho normalmente. 
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5. Como é seu envelhecimento? 

R: Tinha dor no passado, fui no médico e pediu para fazer exercício, estou fazendo 

hidroginástica na água, me sinto melhor, e agora não tenho dor, não sei se vai voltar, não 

tomo nenhum remédio. To boa e não to sentindo mais nada. 

   Por mim acho que vivo igual, eu sou alegre, eu me sinto bem, brinco na água, na minha parte 

eu vou bem e cada dia melhor. 

 Eu trabalhei muito, agora mesmo assim to trabalhando, tomo conta do moleque (neto), eu não 

paro, eu acho que com o trabalho a pessoa se sente mais movimentada, acho que se fico 

sentada eu acho que não me sentia boa, estava ruim, sentada o dia inteiro assistindo televisão 

aquilo era bom, mas no final era ruim para meu corpo e para saúde, que se a gente se 

movimentando, andando, conversando e levantando a cabeça é muito melhor. Eu acho que to 

envelhecendo muito bem, não to pensando que, mas tarde vai vir mais velhice eu to pensando 

que estou indo. 

 Não é porque se tem uma doença que muda a vida, acho que se vive normal, mas precisa se 

cuidar e tomar o remédio direitinho. 

 

6. Como é sua vida afetiva? 

R: Nos somos e parecemos duas crianças, se beija, quando sai andamos de mão dada. (Leo). 

Quando viajamos vamos para o Motel e me divirto com ele. (Gio). 

 

7. Você acredita que com o avançar da idade a sexualidade tende a desaparecer? 

R: Eu acho que ainda não, nos estamos muito bem ainda. Eu acho uma boa a sexualidade, é 

um remédio para pessoa. Eu me sinto melhor com ele, muito melhor, verdade ele é um 

companheiro muito bom. A vida é essa, temos que ir para frente, se a gente coloca uma coisa 

na cabeça, por exemplo, se vamos ficar doente e o que vai acontecer amanha, eu to pensando 

no hoje e o que vir a gente aceita. 

A gente sempre soube come, bebe, nunca fizemos extravagância de hoje encher a pança hoje e 

amanha não tem o que comer, se a gente toma aquele cálice de vinho no almoço e na janta, eu 

não tomo remédio graças a Deus não tenho nada, ele mesmo tomando remédio nos vivemos 

uma vida feliz. 

 

1. Leonardo Narducci 

2. Idade: 77 anos 

3. Gênero: Masculino 
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3.1. Nacionalidade: Italiano 

3.2. Estado civil: Casado - 51 anos 

 

4. O que você acha do envelhecimento? 

R: É uma coisa natural, não tem nada demais, é natural que vem vindo devagarzinho, 

devagarzinho. 

 

5. Como é seu envelhecimento? 

R: Envelheci passando o tempo, sempre bem com a família, criei uma família devagar, 

tivemos filhas, criamos as filhas, agora estamos criando os netos também. Vamos supor eu 

comecei a ter diabetes com 65 anos, não tinha, agora estou tomando remédio, esta controlada, 

mesma coisa com a pressão, to tomando remédio, é normal uma dor no joelho e outra coisa, é 

uma coisa normal que faz parte dos desgastes dos ossos da velhice, mas isso não interfere na 

minha vida. 

 

6. Como é sua vida afetiva? 

R: Nos somos e parecemos duas crianças, se beija, quando sai andamos de mão dada. (Leo). 

Quando viajamos vamos para o Motel e me divirto com ele. (Gio). 

 

7. Você acredita que com o avançar da idade a sexualidade tende a desaparecer? 

R: Isso diminui sim, quando aumenta a idade diminui sim a ato sexual é normal. Abraçar, 

amar a mulher isso não diminui, vai até o ultimo dia da sua vida. Eu particularmente com a 

minha ando sempre de mão dada, acho errado quando passa um casal um lá na frente e outra 

esta há 10 metros lá trás, é uma coisa não agradável, se anda sempre de mão dada é 

interessante, faz parte na vida. 

 

OBS: Eu casei com procuração (carta de chamado), só que já nos conhecíamos desde 

pequeno, eu vim para o Brasil eu gostava dela, fiz uma procuração para ela, casamos e depois 

chamei ela para cá como mulher, não há diferença no casamento de lá e aqui. Os casamentos 

de hoje tem diferença porque hoje o pessoal casa hoje e descasa amanha, na minha opinião 

eles não casam por amor, dizem que acaba o amor, e como acaba o amor, se a pessoa se ama, 

nunca acaba o amor, agora se um começa ir para o lado e o outro para o outro, ai sim acaba o 

amor. 
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Com 12 anos gostava da minha esposa, a família dela não queria, até apanhou da mãe dela por 

causa de mim, conversamos escondido, apanhava, quando vim para o Brasil, ela namorava 5 

anos com outro que foi para o Canadá, nunca deixei de mandar cartas para ela nesse 5 anos, 1 

semana antes de ir para o Canadá desistiu, casamos e graças a Deus estamos juntos até hoje. 

Ela não respondia minhas cartas, mas na ultima carta eu xinguei ela assim Giovanna olha se 

tiver um cachorrinho na frente da sua porta, e você diz vai embora, nem isso to merecendo de 

você, depois de 3 ou 4 dias recebi uma carta dela, dizendo faz a procuração que vou para o 

Brasil. 

Mandei uma procuração para Italiana, casei com ela lá, porque só pode chamar pais e mulher 

e ela não era casada comigo e viemos para o Brasil. 

 

1. Maria Mercedes Castelo Santamaria 

2. Idade: 78 anos 

3. Gênero: Feminino 

3.1. Nacionalidade: Espanhola 

3.2. Estado civil: Viúva 

 

4. O que você acha do envelhecimento? 

R: Eu acho que o envelhecimento é muito bonito, quando a gente tem consciência e esta 

adapta para o envelhecimento. É a coisa mais linda porque já passou tudo aquilo para trás 

então agora você esta ciente que esta envelhecendo. 

 

5. Como é seu envelhecimento? 

R: Eu acho estupendo, estou muito bem, tenho duas filhas que me amam e três netos, então eu 

convivo com eles estupendamente bem, vem na minha casa compartilham do bom e do ruim, 

estão sempre comigo. A doença é conseqüência da vida, e pela idade vai enfraquecendo o 

corpo, então a gente tem que sujeitar e conviver alegremente com esses coisas. Eu já havia 

pensado faz tempo no meu envelhecimento mas agora a realidade chega então a gente tem que 

ter mas consciência daquilo que faz. Fui casada 48 anos e estou viúva há 10 anos. 

 

6. Como é sua vida afetiva? 

R: Não tenho mais. Sinto falta de companhia. 

 

7. Você acredita que com o avançar da idade a sexualidade tende a desaparecer? 
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R: Eu acho que não, porque isso faz parte da vida da gente, a gente sente falta da companhia, 

de um abraço, de um carinho, por exemplo sentado assistindo TV  um abraço, um carinho, um 

beijo, mas sinto falta da companhia. Quando era casada fiz sexo duas vezes, na qual tive duas 

filhas Rosário e Maria José, no passar dos anos somente deitávamos na mesma cama, mas 

cada um para um lado. 

 

OBS: Antigamente os casamentos eram um pouco mais rígidos, porque não tinha tanta 

liberdade como se tem hoje, atualmente é tudo mas fácil e no mundo inteiro, antigamente 

tanto era rígido lá e aqui e agora não é outro mundo estamos no século 21 e temos que 

progredir. 

 

6. CAP. IV - ANALISES INDIVIDUAIS 

 

Nome: Ana Gomes de Oliveira 

Idade: 74 anos 

Gênero: Feminino 

 

Ao contrário de seu marido (Benedito), ela é muito extrovertida nas terapias e no dia a dia. 

Quando comentei sobre minha dissertação, me incentivou no tema. E ao perguntar se poderia 

participar, aceitou tranquilamente. Durante a entrevista começou a ficar introvertida, sendo 

objetiva nas respostas. Entretanto, não se aprofundou no assunto e nem comentou sobre o ato 

sexual. Acentuou que sexualidade é respeito, afeto e companheirismo. 

 

 

Nome: Benedito Gonçalves de Oliveira 

Idade: 80 anos 

Gênero: Masculino 

 

O que mais me impressionou nele, por ser muito introvertido - quando lhe perguntei se 

participaria de uma entrevista para o levantamento dos resultados da minha dissertação, 

respondeu negativamente -, foi o fato de, logo depois, ter me procurado, aceitando o convite, 

sob a condição de seu depoimento ser mantido em sigilo. 
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Comecei a entrevista explicando sobre envelhecimento e sexualidade. Ele relatou diversos 

fatos, histórias pessoais e familiares, mostrando-se muito interessado. Comentou sobre um 

livro que está lendo sobre sexualidade. Tem dois netos adolescentes, o que o motiva a 

procurar entender o assunto, a fim de com eles conversar e lhes esclarecer todas as dúvidas. 

Um de seus receios é que amigos e amigas, com os quais os netos convivem, esclareçam os 

assuntos de forma “diferente”, causando problemas ou complicações futuras. 

O sr. Benedito também citou a importância da afetividade emocional na sexualidade. 

 

 

Giovanna Narducci 

Idade: 72 anos 

Gênero: Feminino 

 

Nessa entrevista houve um ponto muito interessante. Quando cheguei à sua residência, estava 

toda a família presente: três filhas, os respectivos maridos, netos e netas. Comentei que 

deveria ser um momento reservado, e que voltaria em outra oportunidade. Dona Giovanna, 

entretanto, informou, muito feliz, que havia convidado toda a família exatamente para 

acompanhar aquele momento. Respondeu às perguntas com naturalidade, entusiasmo, 

satisfação e sem timidez. Falou sobre a sexualidade voltada ao ato sexual e ao lado afetivo, 

frisando que é o “melhor remédio” para a pessoa. 

 

 

Leonardo Narducci 

Idade: 77 anos 

Gênero: Masculino 

 

É uma pessoa muito introvertido. Se não inicio o diálogo, nada acontece. Quando comecei a 

entrevista, pediu para ser feita ao lado de sua esposa (Giovanna). Primeiramente o entrevistei. 

Foi curto e objetivo. E em seguida entrevistei a esposa. Ela respondia com tal entusiasmo e 

com tanta alegria que, no decorrer da entrevista, ele complementava as respostas dela. Como 

resultado, obtive uma entrevista rica em detalhes. Com relação à pergunta sobre sexualidade, 

o paciente comentou que diminui o ato sexual. Em seguida, comentou sobre afetividade, amor 

e companheirismo, coincidindo com as reflexões feitas a partir do referencial teórico deste 

trabalho. 
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Maria Mercedes Castelo Santamaria 

Idade: 78 anos 

Gênero: Feminino 

 

Fiquei muito incomodada com as respostas desta entrevista. Ela é (ou aparenta ser) muito 

extrovertida. Em nossas conversas, nas terapias, nunca havia deixado transparecer qualquer 

sinal de tristeza. Mas quando a questionei sobre a sexualidade, sua feição se modificou. 

Respondeu o que considerava ser a sexualidade, mas frisou que nunca obteve “experiência 

parecida”. Não reclamou da vida; pelo contrário, agradeceu a presença das filhas e netos. 

Prefere, entretanto, morar sozinha, em consequência de antigos costumes e hábitos, mas 

sente-se triste, com medo ou até mesmo falta de coragem de modificar sua vida. Classifica de 

“cômoda” sua realidade, não pretendendo modificá-la. 

 

7. CAP. V - ANÁLISE GERAL 

 

Durante o mestrado superei vários obstáculos para a finalização da minha dissertação. 

Inicialmente, a minha escassez de leitura, o que dificultava a elaboração de artigos para 

congressos e o próprio desenvolvimento do trabalho. 

Enquanto isso, me esforçava para entender a parte teórica das disciplinas. Afinal, tinha apenas 

uma visão biológica, em decorrência da minha formação. Acrescentei, entretanto, a visão 

humanista à ação profissional e pessoal, ao mesmo tempo em que tentava concretizar o 

trabalho. Após identificar o assunto, deparei-me com outra dificuldade: a teoria, que me 

sustentaria no contexto sobre sexualidade, por ser leitura mais elaborada, me obrigaria a 

cursar a disciplina que fundamenta esta parte do trabalho. 

Após superar a etapa teórica, outra surpresa: um dos pacientes selecionados para a entrevista 

não aceitou participar. Meses depois, porém, procurou-me, revendo sua posição inicial. O que 

me foi muito rico, pois, embora introvertido, concedeu uma entrevista rica em detalhes. 

A maioria dos entrevistados tem o mesmo ponto de vista em relação à sexualidade. Para eles, 

inicia-se no sentido afetivo, emocional e fraternal. Em consequência, o ato sexual. 

A minoria acredita que na sociedade há pessoas que não tiveram experiência sexual positiva 

durante a vida. Às vezes, expressam a sexualidade como ponto negativo ou  mesmo não 
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sabem se expressar. Isso os torna indivíduos tristes e amargurado, por falta de afeto e 

companheirismo. Pois é muito diferente o afeto de filhos, netos e amigos, daquele dispensado 

pelo marido, por exemplo. Há pessoas que procuram não se envolver afetivamente por medo 

de sofrer futuramente. 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Devo destacar que no desenvolvimento da pesquisa para a elaboração do trabalho, quando 

conversava e explicava o tema aos pacientes (adolescentes e adultos), a maioria entendia por 

sexualidade apenas o ato sexual em si, e afirmavam ser um “absurdo” haver sexualidade nos 

entrevistados acima de 70 anos. No final das discussões expunha a visão na qual se baseava o 

trabalho e terminavam por concordar (com grande frequência, relatavam que não haviam 

pensado na questão ou mesmo desconheciam outras hipóteses sobre a sexualidade). 

Quando iniciei a coleta das entrevistas, percebi os diferentes significados que cada paciente 

tinha a respeito do assunto: houve quem se sentisse deprimido, outros manifestaram-se de 

maneira extrovertida ou introvertida, mas sentindo-se valorizados por saberem que a sua faixa 

etária não foi totalmente esquecida pela sociedade. Há os pacientes possuidores de alguma 

doença e também existem limitações em decorrência da idade, mas o importante é que são 

pessoas com desejos, valores e abertura à vida como qualquer outro indivíduo, 

independentemente da idade.  

Nas entrevistas notei, inicialmente, espontaneidade e entusiasmo das mulheres, ao contrário 

dos homens. Mas quando finalizava a entrevista abordando a sexualidade, os papéis se 

invertiam: os homens tornavam-se mais extrovertidos e espontâneos. Somente em uma das 

entrevistas - feita com o casal italiano – isso se modificou, pois ele somente respondia sobre 

sexualidade com detalhes quando complementava a fala da esposa. Quando o entrevistei 

separadamente, entretanto, foi muito objetivo. 

Outro ponto importante é o fato de que, por ser fisioterapeuta, percebo nos pacientes idosos, 

viúvos, separados e solteiros que atendo em domicilio, a falta de uma companhia. Indico a 

todos atividades em grupo, o que aumenta a socialização, aprendendo e experimentando 

atividades novas, sempre com o objetivo de estimular o corpo e a mente. Afinal, o 

envelhecimento do corpo não deve significar deixar de viver a vida. Há distintas limitações, 

mas deve-se sempre acreditar que todas as experiências valem a pena. 
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ANEXO 1 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 
1. Nome 

2. Idade 

3. Gênero 

4. O que você acha do envelhecimento? 

5. Como é seu envelhecimento? 

6. Como é sua vida afetiva? 

7. Você acredita que com o avançar da idade a sexualidade tende a desaparecer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 2 

 

Termo de consentimento livre e esclarecimento 

(de acordo com o item VI da Resolução do Conselho Nacional de 

Saúde) 

 

Por este instrumento de autorização, por mim assinado, dou pleno consentimento 

à aluna do Programa de Pós-Graduação em Gerontologia da PUC/SP, Janaína da Silva 

Aguiar, realizar entrevistas que serão utilizadas na pesquisa “O Escutar: confissões 

sobre Sexualidade”. Tenho pleno conhecimento que não haverá desconforto, danos e/ou 

riscos à minha pessoa decorrentes da pesquisa. Tenho ainda a liberdade de recusar a 

participar ou retirar-me em qualquer fase da pesquisa, sem penalidade ou prejuízo. 

Tenho assegurada a garantia de sigilo e privacidade quanto aos dados confidenciais 

envolvidos na pesquisa. Além de não haver nenhuma forma de indenização ou 

ressarcimento das despesas decorrentes da participação na mesma. 

Todas essas informações são absolutamente sigilosas, serão mantidas comigo e 

seu nome jamais será mencionado na divulgação dos resultados da pesquisa.  

Concordo plenamente que todos os dados obtidos do questionário, e quaisquer 

outras informações concernentes aos mesmos, constituem propriedades exclusivas da 

aluna, à qual dou pleno direito de uso na elaboração da pesquisa e divulgação pública 

em geral, como também em congresso e/ou revista cientifica – nacional ou estrangeira -, 

respeitando os códigos de ética. 

 

 

São Paulo, _____de ________________de 2011. 

 

 

Assinatura:_________________________________ 

 

RG:_____________________________________ 

   

Janaína da Silva Aguiar   

O Escutar: Confissões sobre Sexualidade 


