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RESUMO: Com o aumento da população idosa no Brasil e no mundo, nos vemos 

despreparados para trabalhar determinadas questões, como a sexualidade da pessoa idosa. 
Contudo, este é um tema de grande relevância a ser trabalhado, já que a sexualidade humana 
não tem idade e o prazer se vivencia de diferentes formas. Este trabalho de conclusão de curso, 
traz breves considerações sobre a sexualidade da pessoa idosa. Considerando que nenhuma 
área isolada pode levar a população a superar o tabu de que a pessoa idosa é um ser 
assexuado, mas sim, um trabalho multidisciplinar pode conduzir juntos uma nova visão sobre o 
tema, tendo grande importância a participação do Serviço Social. 
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1. INTRODUÇÃO  

A Organização Mundial da Saúde – OMS, em 2014 informou que a 

perspectiva de vida é de que em 2020 o número de pessoas idosas superará o 

de crianças com idade menor que 5 anos, além de chegarmos em 2050 com 

aproximadamente 2 bilhões de pessoas idosas no mundo, mesmo com esse 

elevado número, haja visto que o envelhecer não está propriamente ligado à 

saúde, uma vez que as pessoas estão envelhecendo sem qualidade de vida, 

mesmo com a diminuição da taxa de mortalidade por doenças cardiovasculares 

em países desenvolvidos; grande parte desses idosos estarão em países de 

baixa e média renda, e que para o bem-estar dessa população se faz necessário 

uma junção de várias áreas que vão além de cuidados com a saúde para então 

garantir um envelhecimento digno e saudável. (ONUBR, 20142)  

Mesmo com essas alterações demográficas que vêm acontecendo na 

sociedade, a população não está preparada para atender com qualidade a 

pessoa idosa, desta forma, há necessidade de um olhar para essa nova 

realidade, através dos profissionais da saúde.  

2. PROCESSO DO ENVELHECIMENTO PARA ALÉM DO PROCESSO 
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BIOLÓGICO.  

           Segundo o dicionário Michaelis3 velhice é “Condição ou estado de velho; 

ancianidade, senilidade, vetustez; período que, na vida do indivíduo, sucede à 

idade madura; terceira idade”, e envelhecimento “ato ou efeito de envelhecer; 

processo pelo qual se dá aspecto de antigo a qualquer coisa ou pessoa”, de 

acordo com esses significados podemos considerar que o envelhecimento é o 

processo e a velhice é o momento.  

           O envelhecimento acaba ocorrendo não somente pela forma biológica, 

mas também psicológica e cultural. Okuma (1998), trata o envelhecer como 

processo biológico, no sentido de que desde que nascemos constantemente 

estamos envelhecendo. Nas considerações de Neri (2014, p.135), esse 

processo biológico é tido como natural, que é “[...] caracterizado por declínio 

fisiológico, o qual ocorre depois da maturação sexual e implica em diminuição 

gradual da probabilidade de sobrevivência do organismo [...]”, além de ser 

também um processo sociológico, que é vivenciado no dia-a-dia da pessoa 

idosa, como o saudosismo pelo ser jovem e o preconceito enfrentado nas mais 

diversas situações.  

           Embora o Estatuto do Idoso (BRASIL, 2003) defina pessoa idosa como 

aqueles que possuem idade igual ou maior que 60 anos, não podemos somente 

nos prender no critério objetivo da idade, já que o envelhecer ocorre de formas 

diferentes e envolve diversos fatores. O envelhecer traz consigo as mudanças 

em todos os aspectos, tais como o social, o biológico e o fisiológico, 

independentemente da idade. Dessa forma, embora cada um experimente as 

mudanças de maneiras diferentes e em tempos diferentes, todas as pessoas em 

algum momento vão  

[...] conviver com esse corpo envelhecido, as quais têm relação com o 
âmbito biológico, psicológico e social. No domínio biológico, os sinais 
de que o corpo está envelhecendo são mais perceptíveis e sentidos 
pelos idosos, uma vez que, estes são os que mais modificam e 
transformam o corpo, não só na parte exterior, mas também na parte 
interior do corpo, como por exemplo, o surgimento das doenças 
crônicas (hipertensão, diabetes, osteoporose, entre outras) e as perdas 
fisiológicas que ocorrem durante o processo de envelhecimento. No 
domínio psicológico, as preocupações são em relação à perda da 
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memória, ao fato de que o esquecimento ou até outros problemas 
mentais possam vir a afetar o bem-estar, a autoestima, a autoconfiança 
e até mesmo a autonomia dos idosos em situações do dia a dia. No 
domínio social, a questão a ser destacada refere-se à inclusão e 
exclusão do idoso na sociedade, esta que, muitas vezes, discrimina o 
corpo idoso, por não vê-lo como um corpo produtivo, útil e capacitado 
para o trabalho. (BAHIA, VIEIRA, FREIRE, 2010, p.48-49)  

Ainda, Junqueira (1998, p.24), em sua obra, cita os indicadores de bem-estar do 

processo de envelhecimento, sendo eles  

[...] longevidade, saúde biológica, saúde mental, satisfação, controle 
cognitivo, competência social, produtividade, status social, renda, 
continuidade de papéis familiares e ocupacionais e continuidade de 
relações informais em grupos primários.  

 

          Assim, o envelhecer, além do declínio do corpo, é um estado de espírito e 

reflexo de suas vivências durante todo o processo. O envelhecimento saudável, 

portanto, depende da qualidade de vida de cada pessoa, sendo equivocada a 

concepção de que a qualidade de vida está atrelada unicamente a uma saúde 

“de ferro”, haja vista que também deve ser considerada a conjuntura 

sociocultural na qual a pessoa está inserida. 

          A visão que a sociedade tem em relação à pessoa idosa influencia 

intensamente na aceitação da mesma. Partindo da ideia de Grossi e Santos 

(2013), é um mito pensar que a pessoa idosa é frágil, incapaz. Entretanto, com 

o passar dos anos, vêm surgindo transformações acerca da forma de se pensar 

o fenômeno do envelhecimento. Assim, o processo de envelhecimento está se 

voltando para um envelhecimento saudável, prezando pela qualidade de vida e 

a dignidade do ser.  

Em busca do envelhecimento saudável e bem-estar, é possível ter como base 

as variantes e as seis dimensões, as quais definem o envelhecer de acordo com 

as vivências, crenças e emoções, citadas por Moraes & Souza (2003, p.60):  

[...] a dimensão cronológica, definida pelo tempo que decorre desde o 
nascimento até a morte; a dimensão biológica, que se refere ao 
diversos níveis de maturidade física; a dimensão psicológica, 
associada à evolução dos processos cognitivos, emotivos, etc.; a 
dimensão social, relacionada com os papéis, hábitos e expectativas 
quanto à participação social; a dimensão funcional, referente a 
capacidade de adaptação às exigências sociais; dimensões 
fisiológicas que procura um sentido à vida e permite a transcendência 
(espiritualidade).  

 

           De acordo com a pesquisa realizada por Viana (2003), onde trata da 

percepção da qualidade de vida de pessoas idosas, observou-se que idosos 



 

fisicamente ativos sentem-se mais satisfeitos com sua vida sexual do que idosos 

inativos, e quando ele questiona os idosos sobre a aceitação da aparência, o 

resultado mantém-se: as pessoas idosas ativas estão felizes com a aparência e 

as inativas não. Nesse contexto, possibilita-se considerar que os idosos que 

praticam atividade física consequentemente são mais felizes com sua aparência 

e com a vida sexual.  

2.1 SEXUALIDADE DA PESSOA IDOSA  

           Freud (2006) é um dos pioneiros a estudar a sexualidade humana. Em 

uma de suas obras afirma que vivenciamos a sexualidade desde o nascimento, 

onde experimentamos os mínimos prazeres, até chegar a maturação na vida 

adulta, sendo que nessa fase nos utilizamos da sexualidade para reprodução e 

para o prazer.  

Quando se busca no dicionário a palavra sexualidade4, consta que é "Qualidade 

ou estado de ser sexual (...)" já na palavra sexo5 sendo um "Conjunto de 

caracteres, estruturais e funcionais, segundo os quais um animal é classificado 

como macho ou fêmea.". 

Ainda sexualidade de acordo com Maia (2014, p.02) 

[...]é o nome que damos para o aspecto da vida humana que inclui as 
sensações corpóreas e subjetivas que envolvem, também, as questões 
emocionais. Claro que não dá para separar a emoção, a razão, a 
cognição e as questões sociais, o que torna a sexualidade um conceito 
abrangente, que diz respeito a várias manifestações e não somente a 
sexo.  

 

           Desta forma, a sexualidade não está relacionada somente ao ato sexual, 

mas é algo maior, como a expressão de carinho, companheirismo, afeto e 

lealdade entre um casal. Assim Ribeiro (2002), trata sexualidade como 

expressões de homens e mulheres através da postura, roupas, andar, fala e 

gestos.  

Durante algum tempo, falar de sexualidade era expressamente ligado ao ato de 

reprodução, podendo ser potencializado com a cultura religiosa. Sob o jugo 

religioso, falar de sexualidade era um tabu, assunto não falado na adolescência 
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e nem na velhice. Mas com as constantes mudanças culturais e religiosas na 

sociedade, essa visão vem se alterando, passando a ser tratado desse assunto 

para os jovens; com a pessoa idosa, entretanto, não ocorre da mesma forma.  

Homens e mulheres ao envelhecer sofrem em termos fisiológicos de maneira 

semelhante no que se refere à sexualidade. Contudo, quanto às mudanças 

psicológicas, é diferente. O homem, teme por sua masculinidade, enquanto a 

mulher sofre pelas questões hormonais. Mas é equivocado pensar que em razão 

da idade a pessoa idosa seja assexuada, pois, como em todas as fases da vida, 

sente desejo. (Silva 2003) Em relação à pessoa idosa, seus relacionamentos 

sofrem com a constante influência da sociedade, ainda assim cada vez mais vem 

surgindo casais com idade acima dos 60 anos, combatendo dessa forma o 

preconceito existente. (BULLA; RAUTER, 2003)  

             Nas considerações de Capodieci (2000), homens idosos não possuem 

dificuldades para obter relações sexuais, independentemente de estarem em um 

relacionamento conjugal ou não, enquanto as mulheres idosas tendem a ter 

relações quando estão em um relacionamento, e quando se veem sozinhas 

sentem dificuldade de se envolver. Devido a constante cobrança durante a vida 

da mulher em realizar os desejos do homem, sem pensar nos seus desejos, isso 

faz com que a mulher se feche a novas descobertas sobre sua sexualidade, 

deixando assim de vivenciar muitas vezes em sua velhice.  

Ainda considerando as diferenças vivenciadas por homens e mulheres ao 

envelhecer, é considerado normal que homens mais velhos se relacionam com 

mulheres mais novas, mas, conforme Junqueira (1998, p. 27), a tendência de 

que aconteça a inversão desse quadro:  

[...] pois, principalmente nos Estados Unidos, as mulheres estão se 
casando com homens mais jovens que elas. Mas é necessário 
admitir que, com o avanço da idade, as perspectivas da mulher 
encontrar um companheiro mais velho que ela diminui, porque o 
número de homens idosos tende a tornar-se menor.  

Desta forma, os homens não costumam ficar muito tempo sem uma 

companheira, diferente das mulheres e segundo Junqueira (1998), a metade das 

mulheres acima dos 60 permanecem sozinhas após o acontecimento de uma 

viuvez. Esta situação nos leva a pensar sobre as circunstâncias que são 

vivenciadas de acordo com o gênero, fazendo com que as mulheres 

permaneçam sozinhas e os homens possuam a necessidade de estar em um 



 

relacionamento. Camarano (2006) constata em sua pesquisa que as mulheres, 

após ficarem viúvas, acabam permanecendo sozinhas, já os homens viúvos 

casam-se novamente. O autor ainda salienta que algumas mulheres se sentem 

sozinhas, mas que outras possuem a visão de liberdade e autonomia.  

Além dessas considerações, lembramos que para a mulher "[...] o fato de não 

mais se sentirem atraente, mostrando por vezes uma autoestima comprometida 

[...]” (LIMA; BUENO, 2009, p. 277). Pode-se pensar que essa é uma das 

questões pelo qual a mulher, após a viuvez, permanece sozinha já que, desde 

sua juventude, ela é cobrada pela sua aparência, ou que a permanência na 

viuvez das mulheres seja para realizar seus desejos anteriores ao casamento e 

namorar, aproveitando seu momento neste novo período da vida.  

Em conformidade a este pensamento, notamos que o levantamento do PNAD 

(2015) comprova a mesma situação, onde homens acima de 40 anos, chega a 

80% estarem em uma união conjugal e essa porcentagem se mantém de 70 a 

80% até 70 anos ou mais. Já as mulheres a partir dos 40 anos chegam 

aproximadamente 70% estarem em algum tipo de relacionamento, porém essa 

porcentagem vai diminuindo gradativamente até chegar a 30% aos 70 anos.   

2.2 O SERVIÇO SOCIAL 

           Os profissionais do Serviço Social trabalham com as múltiplas expressões 

da questão social enquanto objeto do trabalho cotidiano do assistente social. 

Quando falamos de Assistente Social e pessoa idosa, devemos primeiramente 

nos conduzir aos princípios fundamentais da profissão, onde os profissionais 

devem:  

V. Posicionamento em favor da equidade e justiça social, que assegure 
universalidade de acesso aos bens e serviços relativos aos programas 
e políticas sociais, bem como sua gestão democrática; XI. Exercício do 
Serviço Social sem ser discriminado/a, nem discriminar, por questões 
de inserção de classe social, gênero, etnia, religião, nacionalidade, 
orientação sexual, identidade de gênero, idade e condição física. 
(BRASIL, 1993)  
 

De acordo com o citado acima, os profissionais do serviço social vêm para 

garantir os direitos, independentemente da situação enfrentada pelas pessoas 

atendidas. Colocando em foco o inciso XI (BRASIL, 1993), em que no exercício 

da profissão não deve discriminar de acordo com a idade, acredito que ainda 

parte dos profissionais não estão preparados para trabalhar com alguns 



 

públicos, cogito que, ainda é algo novo o número de pessoas idosas haver 

aumentando em grandes proporções. Com tudo, é um grande desafio para o 

Serviço Social trabalhar e contribuir com estudos da pessoa idosa.  

Bulla e Rauter (2003) salientam a importância do Assistente Social em conhecer 

e entender cada fase das perdas e ganhos que chegam com a idade, 

possibilitando à pessoa idosa o acesso a todas as políticas públicas, 

considerando assim o envelhecimento como uma expressão da questão social.  

Levando em conta que o Estado tem o dever de manter o bem estar da 

população independente de gênero, raça, cor, idade e ele sendo o maior 

empregador dos profissionais do Serviço Social, os profissionais devem intervir 

a fim de que promova a justiça e igualdade, fazendo com que todas as pessoas 

tenham seus direitos garantidos, na questão do envelhecimento, o profissional 

assim, deve possibilitar à pessoa idosa segurança, lazer, acesso a saúde, 

convivência social e familiar entre outros.  

Nesse sentido, Stringueta et. al. (s/d p.12) coloca que  

A inclusão do serviço social no âmbito da Política do Idoso deve ser 
pensada de uma forma que o profissional use de suas técnicas para 
aplicar ações que atinjam todas as áreas de vivência do idoso como: a 
prevenção no que diz respeito à saúde, o lazer, melhores condições de 
habitação, saneamento, alfabetização, entretenimento, vínculos 
familiares, pois a assistência social atua na função de coordenação 
geral desta política.  
 

           Assim, o profissional de serviço social deve “[...] criar, em seu espaço de 

trabalho, estratégicas para que oportunize a mudança de valores, incentivando 

a discussão e convivência com as diferenças” (STRINGUETA; et. al. s/d. p. 06). 

Desta forma, o profissional tem como obrigação, além de trabalhar com o próprio 

idoso, possibilitar uma sociedade que acolha as mudanças vindas com o 

envelhecimento.  

Sendo uma profissão propositiva, os assistentes sociais que trabalham 

diretamente com pessoas idosas devem visualizar qual a real necessidade 

daqueles que convivem, possibilitando a pessoas idosas sentir-se como 

pertencentes a uma comunidade, assim efetivando uma real transformação da 

realidade anteriormente vivenciada pelos mesmos. (STRINGUETA et. al, s/d)  

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

           Erroneamente grande parte da população atribula que a pessoa idosa é 



 

assexuada, porém não se leva em consideração o desejo do ser humano, em 

todos os seus aspectos, desta forma, o referido artigo buscou abordar 

brevemente a importância da compreensão do processo de envelhecimento, 

oportunizando reflexões sobre a sexualidade da pessoa idosa, onde enfatiza o 

companheirismo, carinho, e a cumplicidade, isso sendo mais importante para a 

pessoa idosa do que o ato sexual em si, bem como a melhor qualidade de vida 

vinda de suas relações. 

           Evidenciou-se também no decorrer do texto, a diferença entre a vivência 

da sexualidade feminina e masculina, onde para as mulheres a sexualidade é 

vivida com menos teor no ato sexual, é considerada em outros aspectos, 

diferentemente do homem, apesar deste também buscar as relações conjugais 

que a sexualidade proporciona.  

Ainda quando falamos em envelhecer, chegamos a viuvez, os homens tendem 

a se casarem novamente, já parte das mulheres viúvas consideram ser o 

momento em que vão “se curtir”, não deixando de lado que em alguns casos as 

mulheres acreditam na fidelidade até o fim da vida, mesmo estando viúvas há 

anos.  

           Com o envelhecimento da população, percebemos mudanças estruturais 

no que concerne às esferas econômica, política, social e cultural, trazendo com 

isso questões com as quais o Serviço Social vem sendo convidado a trabalhar, 

buscando sempre garantir o respeito e a dignidade, assim fazendo com que a 

pessoa idosa acesse seus direItos enquanto cidadã.  

Sendo assim, percebemos que a sexualidade é vivida a todo instante com a 

pessoa idosa, e faz-se necessário discutir e aprimorar todos os quesitos que 

envolvem a sexualidade da pessoa idosa.  
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