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(...) antes, numa verdadeira simbiose -, traços específicos e 

determinantes da ordem tardo-burguesa estão se incorporando 

rapidamente à nossa vida social, e de forma tal que passam a ser 

crescentemente relevantes. Não ocorre aqui a oswaldiana 

antropofagia: não é o “atraso” nacional que deglute o “moderno” – são 

os vetores societários tardo-burgueses que vão refuncionalizando e 

subsumindo o “tradicional”. (NETTO, 1996, p.105) 



 

 

 

RESUMO 

 

Esse trabalho monográfico tem o objetivo de analisar especificidades da sexualidade da 

pessoa idosa, as transformações societárias perpassadas por esse grupo etário e as concepções 

desses sujeitos e da sociedade sobre o assunto, mostrando o constante embate homem versus 

mulher, as relações de poder, sejam elas demonstradas apenas na questão de emancipação do 

ser humano ou no machismo expresso quotidianamente na tentativa de desconstruir 

suscintamente as associações entre “inutilidade” e improdutividade, do não poder vivenciar 

sua sexualidade devido a uma fase mais avançada da idade. Além disso, expor algumas 

análises sobre o processo de envelhecimento do homem e da mulher, as transformações 

societárias envolvidas neste processo e, por fim, mostrar que sempre é propício e cabível a 

estes sujeitos idosos, manter sua sexualidade na fase aqui considerada, onde envelhecer não 

significa “morrer” para a vida. 

 

Palavras-chave: idoso, transformações societárias, sexualidade, sociedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This monograph aims to analyze specific sexuality of the elderly, corporate transformations 

pervaded by this age group and the views of these individuals and of society on the subject, 

showing the constant man versus woman struggle, power relationships, be they demonstrated 

only on the question of emancipation of the human being or machismo expressed daily in an 

attempt to deconstruct concisely associations between "uselessness" and unproductive, power 

not experience their sexuality due to a more advanced stage of age. In addition, exposing 

some analysis on the aging process of men and women, corporate transformations involved in 

this process and, finally, show that it is always suitable and appropriate to these elderly 

subjects maintain their sexuality on stage considered here, where age does not mean "die" for 

life. 

 

Keywords: elderly, corporate transformations, sexuality, society. 
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INTRODUÇÃO 

 

No presente trabalho monográfico apresento o tema sexualidade da pessoa idosa, 

escolhido a partir dos questionamentos diários sobre o assunto e o seu processo de construção 

-  interesses, curiosidades e dificuldades na sua vivência e participação social. 

Para escrever sobre o mesmo é imprescindível buscar histórica e socialmente a 

construção do envelhecer, todos os rótulos e limitações, tanto físicas quanto, e principalmente, 

sociais do processo de desenvolvimento do ser humano até chegar à chamada terceira idade. 

Segundo Café (1996) a ideia de que a sexualidade é apenas um dos impulsos 

primitivos do ser humano tem reduzido sobremaneira a nossa compreensão acerca do seu 

sentido mais abarcante e auto realizador. Ainda que, em geral e atualmente, a sexualidade seja 

visualizada a grosso modo, como parte do aspecto natural e essencial do instinto e da natureza 

animal do homem, ela não pode ser reduzida a tão somente esse entendimento, deve ir para 

além do encontro carnal.  

Conforme as concepções de Café (1996), 

 

 
 (...) a sexualidade é, ainda, o imã que junta não apenas homens e mulheres, 

machos e fêmeas, mas todas as formas de polaridades dentro e fora do nós, 

que, unidas criam uma terceira entidade ou qualidade. Chamamos de 

sexualidade também, o impulso que nos move a ir experimentando a vida 

num contínuo processo de desenvolvimento e evolução. (Café, idem, p. 9-

10) 
 

 

A importância do estudo acerca deste assunto, associa-se aos efeitos que este tema 

produz na relação entre os indivíduos, mais especificamente entre homem e mulher no seu 

estágio da terceira idade.  

Por meio deste trabalho, pretendo registrar a minha contribuição tanto para os idosos 

quanto para a sociedade em geral, mostrando o constante embate homem versus mulher, as 

relações de poder, sejam elas demonstradas apenas na questão de emancipação do ser humano 

ou no machismo expresso quotidianamente.  

Quando se fala em sexualidade na terceira idade, devemos desconstruir a mentalidade 

de que o idoso não pode viver ativamente sua sexualidade, não sendo necessariamente e 

apenas o ato sexual em si, mas o contato físico, o carinho, o diálogo, a convivência, o “estar 

vivo” com saúde e qualidade de vida. Mostrar que por meio destas ações e contatos o idoso 

pode sentir prazer.  
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O trabalho segue com a tentativa de desconstruir suscintamente as associações entre 

“inutilidade” e improdutividade, do não poder vivenciar sua sexualidade devido a uma fase 

mais avançada da idade. Além disso, expor algumas análises sobre o processo de 

envelhecimento do homem e da mulher, as transformações societárias envolvidas neste 

processo e, por fim, mostrar que sempre é propício e cabível a estes sujeitos idosos, manter 

sua sexualidade na fase aqui considerada, onde envelhecer não significa “morrer” para a vida. 

O presente estudo está dividido em três capítulos que consecutivamente mostrarão: no 

primeiro; o processo de envelhecimento e suas mudanças na contemporaneidade com as 

transformações e especificidades para o homem e para a mulher e as consequências causadas 

devido a estas mudanças societárias; a mudança de pensamento e comportamento quanto a 

ideia de inutilidade em virtude da velhice; as variadas formas de se compreendê-la; a questão 

problemática da saúde, da precariedade dos atendimentos do SUS mostrando a dificuldade de 

o Poder Público solucionar esta questão da capacidade assistencial para atender os mais 

pobres e as transformações societárias com suas consequências no processo de 

envelhecimento e a discriminação que sempre se deu à essa faixa etária também em relação ao 

trabalho e a produtividade. Vale mais quem mais pode produzir e fazer girar a economia. 

Observar que a velhice não é um processo natural mas sim estrutural como instigado por 

(Paiva, 2014, p.30).  Para ela a luta de classes determina o modo pelo qual um homem é 

surpreendido pela velhice (Paiva, 2014, p.44) sendo esta um problema social em si e que a 

exploração dos sujeitos vai bem mais além da velhice. No segundo o assunto versa sobre a 

construção da sexualidade, onde segundo Barbosa (2006) ela é construída pela interação entre 

o indivíduo e as estruturas sociais, ou seja, o indivíduo é resultado do meio social. São 

colocadas as ideias de Louro (2013) que descreve a sexualidade como uma questão social e 

política com imposições culturais que exaltam a beleza estética e jovem, todo o aparato que 

envolve a sexualidade para ela são moldadas no interior das relações precisas de poder. Com 

Foucault (1988) mostrar a origem da sexualidade pela nobreza inicialmente no século XVII e 

depois após o século XIX associada ao capitalismo: a crônica menor do sexo e de suas 

variações se transpõem, imediatamente, na cerimoniosa história dos modos de produção: sua 

futilidade se dissipa (Foucault, 1988, p.11). 

Em seu livro História da sexualidade, ele escreve sobre a burguesia com sua 

sexualidade hegemônica para controle e exaltação de uma classe – a burguesia quer a 

perpetuação de sua espécie, enquanto a classe proletária foi se descobrindo e se organizando 

em sua sexualidade a partir da necessidade de sua própria organização para a manutenção de 

sua própria classe, nas necessidades de controle de natalidade, doenças, organização política 
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entre outros, provocando assim muitos movimentos e rupturas. Ele ainda escreve que o 

significado e a experiência da sexualidade se dá em diferentes contextos, sócio, histórica e 

culturalmente. 

Neste capítulo apresento as possibilidades e até mesmo necessidade do idoso exercer 

sua sexualidade compatíveis com seu momento e estrutura biológica. Acredito que para eles a 

sexualidade não se resume ao ato sexual em si, mas corresponde a um conjunto de elementos 

que envolve comportamentos e escolhas inerentes à subjetividade humana    

No terceiro capítulo direciono o debate para os vários pensamentos da sociedade em 

relação ao tema sexualidade na terceira idade, onde Santana (2014) faz uma abordagem 

desses pensamentos colocando os idosos como assexuados, não necessitando assim se 

relacionar com outras pessoas, mostrando que ainda hoje este assunto continua sendo um 

grande tabu e que os pensamentos e desejos sobre o sexo em qualquer idade não se extinguem 

por única determinação de uma sociedade.  

A pesquisa acerca do tema foi desenvolvida por meio de estudo e levantamento 

bibliográfico, eletrônico, de artigos e periódicos com o objetivo de analisar especificidades da 

sexualidade da pessoa idosa, as transformações societárias perpassadas por esse grupo etário e 

as concepções desses sujeitos e da sociedade sobre o assunto.  

O interesse pelo tema acentuou-se mais no decorrer do meu estágio realizado no 

Centro do Idoso – Programa Especial de Atenção a Terceira Idade – Feliz Idade do Município 

de Rio das Ostras, onde pude observar vários comportamentos e expressões, alguns mais 

tímidos e outros nem tanto. 

Vejamos a seguir a transcrição de uma conversa com uma usuária do Programa em um 

dos eventos que ocorrera em um dia de estágio: 

 

 

A referida senhora dirigiu-se a mim e espontaneamente apontando para um 

dos objetos da oficina de artesanato (uma cobrinha de tecido preenchida de 

areia destinada para descanso de porta) disse-me que queria aquela cobra, 

num tom quase que obsceno e rindo muito para ela brincar. Eu a olhei e sorri 

ao passo que imediatamente ela continuou, dizendo que estava apenas 

brincando comigo, fazendo uma piadinha. Disse-me ainda que tem um 

companheiro que é mais novo que ela, 48 anos de idade, que trabalham 

juntos num bar e que se relacionam muito bem (entrevista com M., 67 anos) 
  

 

 Espera-se com esse trabalho poder contribuir tanto para os idosos quanto para a 

sociedade para o esclarecimento e possibilidades de uma convivência pacífica entre idoso e 

sociedade sobre o assunto em questão. 
 



 

11 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 O PROCESSO DE ENVELHECIMENTO E SUAS TRANSFORMAÇÕES NO 

MUNDO CONTEMPORÂNEO 
 

 

A noção que temos da velhice decorre mais da luta de classe que do conflito 

de gerações. É preciso mudar a vida, recriar tudo, refazer as relações 

humanas doentes para que os velhos trabalhadores não sejam uma espécie 

estrangeira. Para que nenhuma forma de humanidade seja excluída da 

Humanidade é que as minorias têm lutado, que os grupos discriminados têm 

reagido. A mulher, o negro combatem pelos seus direitos, mas o velho não 

tem armas. Nós é que temos de lutar por ele. (Ecléa Bosi apud Mascaro, 

2004, p.79) 
 

 

 As ações humanas, demarcadas pelo preconceito e pelo individualismo, fruto das 

relações capitalistas, estão em constante processo de modificação e se tornando cada vez mais 

dinâmicas. Estes comportamentos social e historicamente construídos vão se cristalizando e 

aumentando as desigualdades, evidenciando as mazelas da “questão social” neste processo de 

construção da própria vida. Analisando esta construção e buscando identificar as várias etapas 

pelo qual passamos até o final de nossas vidas, devemos compreender o processo de 

envelhecimento o qual se inicia logo após o nascimento. 

   Mas o que é envelhecer? De acordo com a matéria do G1 – Em 50 anos, percentual 

de idosos mais que dobra no Brasil, publicado em (2012)
1
, a busca pela juventude, saúde e a 

cultuação da vaidade, modificam os comportamentos, elevando as probabilidades e os níveis 

de expectativa de vida. A longevidade com saúde e possibilidades de participação e 

conquistas políticas na efetivação de direitos, mostra uma crescente multiplicação da 

população idosa.  

Na aludida matéria, a entrevistada Bárbara Cobo
2
 afirma que, 

 

 

O envelhecimento da população é uma tendência e grande parte dos países 

desenvolvidos já chegou nessa etapa, decorrentes do maior 

desenvolvimento social e do aumento da expectativa de vida. Isso é fruto 

do avanço da medicina, de melhorias nas condições de saneamento nas 

cidades, da diminuição da taxa de fecundidade, dentre outros fatores. 

                                                 
1
http://g1.globo.com/brasil/noticia/2012/04/em-50-anos-percentual-de-idosos-mais-que-dobra-no-brasil.html 

2
 Doutora em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pesquisadora do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – Coordenação de População e Indicadores Sociais. Tem experiência na área de análise 

sóciodemográfica e socioeconômica, com ênfase na análise de indicadores sociais e avaliação de políticas 

públicas na área social. – Informações coletadas do Lattes em 08\03\2016. 

http://g1.globo.com/brasil/noticia/2012/04/em-50-anos-percentual-de-idosos-mais-que-dobra-no-brasil.html


 

12 

 

(G1, Em 50 anos percentual de idosos mais que dobra no Brasil, 2012) 

  

 

 O envelhecer é um processo que ocorre de forma heterogênea, universal, evolutiva e 

gradual, e analisadas as mais variadas experiências dos indivíduos, onde se deve observar o 

âmbito sócio cultural e demais fatores que também os influenciam em seu desenvolvimento 

enquanto cidadãos. Segundo Veras (2002), nos dias atuais o relógio biológico da espécie 

humana atinge entre 90 e 95 anos, sendo também constatados esses índices por outros 

estudiosos. Ele afirma ainda a possibilidade do aumento desses valores nas próximas décadas 

podendo chegar a 120 ou 130 anos. Para Veras (idem), não se deve apenas pensar no idoso 

por meio dos dados numéricos, mas nas mudanças que ocorrem a todo momento nas vidas dos 

sujeitos, principalmente profundas transformações sociais como descrito na citação abaixo, 

 

 

Existe pouca visão futurista, na qual profundas transformações sociais se 

fazem presentes, consequência não apenas da ampliação numérica dos 

idosos na sociedade, mas particularmente das mudanças biológicas com a 

ampliação dos conhecimentos da engenharia genética, o que mudará não 

apenas os indicadores demográficos, mas também a expectativa de vida, e, 

principalmente, a extensão do limite do tempo de vida, ou o relógio 

biológico. (Veras, 2002, p.9)  
 

 

 Envelhecer não significa doença e incapacidade, o que é muito difundido nos dias de 

hoje colocando a velhice de forma negativa e preconceituosa. As grandes mudanças não se 

dão e nem se darão apenas em termos quantitativos, mas também qualitativos, onde Veras 

(ibidem) afirma mudanças biológicas e também avanços da farmacologia com novos 

medicamentos controlando e curando muitas doenças, assim, consequentemente, aumentando 

a longevidade, com especial atenção aos avanços dos fármacos para a grande mudança no 

aspecto da sexualidade com a introdução dos novos medicamentos que permitirão uma vida 

sexual por mais 50 ou 60 anos em relação ao padrão atual. Para ele, é de suma importância 

entendermos o idoso de hoje para então podermos traçar os cenários das importantes 

transformações que se avizinham.  

 Assim, após estudos, mostrarei o debate e ideias de alguns autores sobre o processo de 

envelhecimento neste capítulo que se segue. 

 

1.1 Envelhecimento: uma questão de gênero. 
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No decorrer da história, observa-se na evolução da espécie humana, um acentuado e 

rápido processo de envelhecimento populacional, essencialmente desde meados do século 

XX. As crescentes mudanças sobrevindas a estes grupos etários e em suas bases de evolução, 

são as causas deste processo, contando cada vez mais com um número maior de idosos em sua 

formação. 

Segundo dados do (IBGE)
3
 – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a previsão 

para o ano de 2020 é de 27,2 milhões de idosos (13,57%). Estamos muito próximos desta 

realidade, onde um grande e relevante quantitativo contrasta com a redução também do 

quantitativo da população economicamente ativa.  

No entanto, devem ser considerados não apenas esses dados numéricos, mas, 

conforme estudos de Lima (2010), considerar mudanças socioculturais em curso nos modos 

de pensar e agir às etapas da vida considerando em particular a velhice.  

Assim, ao analisar essas mudanças, deve-se colocar em discussão qual o lugar que o 

“novo” sujeito coletivo – o idoso, ocuparia no espaço social nos últimos anos entre 1980 e 

1990. Admitir de forma geral que o “lugar do idoso” é onde ele queira participar, onde ele 

possa ser um sujeito ativo. Lima (idem) defende e escreve: algumas pesquisas apontam como 

tendência geral a defesa de que eles participem integralmente, e com maior “visibilidade” da 

vida social (Lima, 2010, p.10). Isto é ser um novo sujeito coletivo, não apenas ser isolado em 

instituições – asilos, não apenas acriticamente colocá-lo somente como beneficiário dos 

serviços de saúde ou em filas do INSS, mas como sujeito participativo, sentindo-se o “ator 

principal” em atividades culturais, universidades, movimentos sociais, campanhas políticas, 

grupos de terceira idade, entre outros. Em síntese, preferencialmente, o novo idoso passaria a 

ter uma participação ativa ocupando uma posição de protagonista na sua história.  

As referidas mudanças e o rápido envelhecimento da população, acarretam relevantes 

consequências na vida de todos que compõem este processo: dos idosos, de seus familiares e 

da sociedade como um todo. Pela não observância e ausência de entendimento da “questão 

social” e suas consequências, é que são postos “rótulos” e praticadas atitudes preconceituosas 

a esta classe social, ações praticadas pelo senso comum, pelo não reconhecimento da natureza 

biológica e social que é o processo de envelhecimento. 

A partir de então, o poder público, têm desenvolvido políticas públicas voltadas para 

esta faixa etária, especificamente idosos que reivindicam o reconhecimento de aspectos 

                                                 
3
http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/25072002pidoso.shtm acessado em 02/11/2015 

 
 

http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/25072002pidoso.shtm%20acessado%20em%2002/11/2015
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específicos do envelhecimento e da velhice (com qualidade) como um direito de todos (Lima, 

2010, p.12). 

Embora tenhamos obtido avanços com a regulamentação da Política Nacional do 

Idoso e do Estatuto do Idoso, ainda estamos longe da promoção destes sujeitos baseada em 

princípios de cidadania plena na prática efetiva e execução de direitos e deveres dos sujeitos 

nesta fase da vida. 

Por mais que sejam essas virtudes, indicativos de uma visão positiva da velhice, parte 

dos idosos colaboram na produção da visão negativa do envelhecimento, ao passo que não 

aceitam suas “limitações”, talvez impostas em virtude de vários fatores, tais como 

aposentadoria, mudanças na relação de poder com outras gerações, entre outros, 

internalizando assim várias influências vindas dos meios sociocultural, político-econômico e 

ainda da ideologia dominante; fatores que fazem parte da vida destes indivíduos determinando 

diferentes formas de envelhecer. 

Paralela a estas visões, devemos observar os “padrões” impostos pela mídia, de 

velhice bem-sucedida em oposição às teorias gere ontológicas. Segundo Lima (2010, p.14), 

para concebermos o envelhecimento devemos observar duas concepções de velhice: a velhice 

dependente versus a velhice como fonte de recursos, onde as abordagens de abandono e 

solidão na velhice dependente se contrapõem a redefinição pelos idosos de uma velhice 

positiva e individual na segunda concepção. 

Todavia, ainda hoje predomina na gerontologia brasileira, a ideia de velhice 

dependente como problema emergencial a ser tratado, possibilitando o envelhecimento 

individual e populacional bem-sucedido. Assim, cabe a cada um indagar o quão somos 

direcionados socialmente à ideia de declínio e perdas relacionados com o envelhecimento e 

mudar este pensamento de inutilidade para com o idoso. 

Desde meados do século XX, observa-se que esta visão de inutilidade em virtude da 

velhice, tem mudado. Isto quer dizer que o envelhecimento passou a ter visibilidade social, 

conquistou publicidade, expressão e autenticidade no espaço das preocupações sociais, 

transformando-se em uma questão da esfera pública da sociedade. 

 Assim, a identificação e conhecimento adquiridos ao longo dos tempos a respeito de 

como os indivíduos envelhecem, indicam a diversidade como característica fundamentais; 

salientando a importância das políticas e condições socioeconômicas no provimento e 

funcionamento desses sujeitos nesta etapa da vida, mostrando as mais variadas formas de se 

entender o processo de envelhecimento 



 

15 

 

 Em suas análises, Lima (2010) verificou que, com o passar do tempo, várias mudanças 

ocorreram, ocasionando a redefinição da dimensão mais imediatamente pública dessas 

políticas sociais; influenciando novos modos de gerir a saúde no envelhecimento, assim como 

a velhice dependente e a velhice bem-sucedida também o influenciaram. 

 Essas mudanças podem ser vistas em programas que incentivam a promoção da saúde 

e o controle de riscos de adoecimento, embora estes cuidados direcionem a individualização 

das responsabilidades dos idosos por sua saúde, deve haver resistência a este pensamento. 

 Com o passar do tempo, diante do crescimento populacional e aumento na expectativa 

de vida, várias mudanças ocorreram, inclusive nos sistemas de saúde, na visão que se tinha e 

se passa a ter sobre ela, direcionando e focalizando agora ao cuidado para o idoso; ainda 

mantendo a organização dos serviços médicos direcionados ao atendimento individual para 

doenças crônicas degenerativas e de forma restrita a atendimentos emergenciais, nivelando o 

envelhecimento a uma de suas propriedades: a doença crônica degenerativa, que deve ser 

controlada no e pelo indivíduo (Lima, idem,p.20).  

Ainda transferindo aos sujeitos “as responsabilidades” pela manutenção de sua saúde e 

não nos Sistemas de Saúde, questiona-se o fato da promoção da saúde e das determinações 

dos comportamentos saudáveis serem e dependerem exclusivamente do próprio sujeito, 

embora haja, por parte do Poder Público, ainda que “precariamente”, um esforço para 

aumentar e oferecer esses espaços para a promoção e manutenção da saúde do idoso como por 

exemplo o PSF (Programas de Saúde da Família). 

 Embora possamos observar essa atenção voltada ao idoso nestes movimentos e 

programas, não se pode falar de forma ampliada em relação a sua efetividade, haja vista, 

serem ideias bastantes recentes. Ainda assim, serviços básicos de saúde, aqui no caso e como 

exemplo a assistência domiciliar, podem apontar a possibilidade de se programar serviços 

relacionados pela cogestão de responsabilidades, conforme Lima(2010). 

De forma mais ampla, torna-se viável a convivência com a velhice, a partir do 

momento em que se faz possível e necessário sua melhora nas condições de vida dos idosos, 

bem como em todas as suas possibilidades e reconhecimento como cidadão, não deixando de 

observar as variadas necessidades daqueles que envelhecem, onde as experiências e 

programas no atendimento a estas múltiplas necessidades, podem desembocar nos moldes de 

gestão compartilhada da velhice. 

 Desta forma, torna-se também necessário pensar que na sociedade em que vivemos, 

onde para sobrevivermos, vendemos nossa força de trabalho, a família ou membro da família 

responsabilizada por acompanhar esse processo de envelhecimento, que se dá de forma 
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precária para a maioria da população, passa a depender financeiramente desse idoso, que por 

sua vez, tem a maior parte da sua aposentadoria voltada para os gastos com medicamentos, 

sendo assim, necessário pensar a política social voltada para essa família na sua totalidade.  

 Em todas os processos da sociedade capitalista, o desenvolvimento e manutenção da 

riqueza e o descontrole e aumento da pobreza são sinalizados por meio deste processo 

capitalista, cujas ações são praticadas no eterno embate capital versus trabalho, onde tanto 

mais é valorizado o sujeito que pode produzir e consumir. 

 No entanto, ao grupo de faixa etária a partir dos sessenta anos de idade, não cabe essas 

determinações, haja vista serem socialmente considerados como “improdutivos”, 

direcionando e mantendo o processo de produção capitalista à construção e ampliação da 

produção-consumo de cuidados, se destacando aqui a área da saúde. Deste modo, 

 

 

O desenvolvimento das forças produtivas foi determinante para a 

constituição do “direito à saúde” numa área vista como estratégica para a 

ampliação dos direitos sociais. Assim, o modelo de atenção individual à 

saúde é socialmente reafirmado como representante do direito social de 

igualdade, que pode ser representado pela normalidade fisiológica, definida 

pelo conceito de saúde-doença formulado pelas ciências biomédicas (Lima, 

2010, p.25). 

 

 

 Não obstante a todo este processo, a constituição das especialidades de Geriatria e 

Gerontologia colaborou significativamente para o crescimento e extensão das ações de saúde 

voltadas para os idosos, sendo o processo de envelhecimento seu principal alvo.  

 Mesmo com várias conquistas como o Estatuto do Idoso de 2003 e a Política Nacional 

do Idoso de 1996, que são respaldos para garantir seus direitos, deve-se analisar de forma 

mais ampla a realidade de precariedade e marginalização do indivíduo idoso, verificando as 

suas reais necessidades para a implementação de políticas mais eficazes e para o conjunto de 

toda a população idosa, visto que o incentivo à sua participação nos programas e projetos, 

bem como nos espaços sociais se voltam prioritariamente aos idosos mais saudáveis, sem a 

preocupação de promover ações voltadas aos idosos com a saúde debilitada, para assim 

devolvê-los o direito à saúde e de também participar desses espaços. 

O real interesse é o de demonstrar eficiência nos programas e projetos voltados para os 

idosos, que os apresentem à sociedade como uma geração de pessoas felizes, desconsiderando 

as diversas doenças que, pela própria relação capital e trabalho ao longo da vida, acomete o 

processo de envelhecimento. Para compreendermos este processo de mudanças físicas, 

psíquicas, comportamentais e sociais, é necessário apreender as questões não só econômicas e 
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sociais da sociedade capitalista, mas também o processo social e histórico de todo o indivíduo 

no decorrer da sua vida, analisando as várias mudanças de ideias, valores e propósitos-

atitudes, sobre as diversas formas de responsabilidades como as das famílias, da sociedade e 

do poder público, considerando as ideologias impostas pelo sistema dominante e o jogo de 

interesses por trás dessas ideologias.  

É necessário também analisarmos o processo em que as políticas públicas são criadas 

e implementadas como direitos e os reais interesses da classe dominante nesse processo para 

assim, entendermos como se dá, por exemplo, a política de saúde, se tratando aqui 

especificamente da saúde dos idosos, mas falando da saúde de forma geral, em que está mais 

voltada para o objetivo curativo que o preventivo, deixando de lado a promoção da saúde, que 

poderia de fato promover melhor qualidade de vida, especialmente aos idosos. No entanto, à 

medida que a população envelhece, as limitações vão se tornando mais evidentes, tanto físicas 

quanto psicológicas e sociais, levando à diminuição da capacidade laborativa, justamente pela 

forma exploradora com que são utilizadas essas capacidades laborativas no decorrer da vida 

dessa população. Com isso, aumenta-se a possibilidade de dependência de atenção à saúde 

pelos idosos, sem, no entanto, que essa atenção seja eficaz, tanto de forma curativa, como, 

especialmente a de promoção da saúde. 

 Segundo pesquisas da USP, há indicações de que no Brasil, cerca de 60% dos nossos 

idosos estão ligados ao SUS (Sistema Único de Saúde), mas há um problema que é o grande 

contingente, dificultando o seu atendimento. 

 Para Lima (2010), a questão central resume-se na dificuldade do Poder Público 

equacionar a problemática da capacidade assistencial do setor de saúde para atender o 

contingente populacional socialmente mais desfavorecido (Lima, idem, p.30). 

 Embora seja o SUS o sistema mais abrangente em nosso país, ele deixa a desejar nos 

serviços de saúde em diferentes níveis de complexidade assistencial, também no tocante aos 

que envelhecem, deixando várias lacunas no atendimento bastante precário aos idosos, 

obviamente por interesses puramente econômicos dos dominantes que ditam as regras ao 

Poder Público. 

 Assim, mediante o constante crescimento populacional e aumento na expectativa de 

vida, desencadeando a busca por uma longevidade com saúde e possibilidades de participação 

e conquistas políticas na efetivação de direitos, devemos questionar de que forma e proporção 

essas políticas estão articuladas entre si para oferecer um serviço inclusivo e de qualidade 

baseado na igualdade social.  
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 Deste modo, estudar o processo de envelhecimento nos leva a caminhos não 

imaginados, que se analisados pelo senso comum, nos remete a uma visão distorcida da 

velhice. Estudar essa fase da vida é compreender nossa própria existência, entendendo que 

somos reflexo do tempo e da sociedade com suas mais variadas concepções, é levantar 

maiores questionamentos levando a compreensão de todas as diversidades, limitações e 

frustrações, assim como realizações e satisfações. 

Ao escrever sobre a velhice, a autora Sonia de Amorim Mascaro (2004), busca na 

mitologia grega e na história da humanidade as origens dessa avidez pela eterna juventude. 

Para os gregos, a velhice era vista como um castigo, um estado de espírito em que se 

enclausuravam os pecadores e fracos, onde envelhecer e ficar velho representava um período 

trágico da existência do ser humano. 

 Existem vários contos e escritas sobre esta fase da vida, que falam de 

sofrimento e tristeza, mas também de experiência, sabedoria e vitalidade. Dois exemplos 

desse inexorável processo são escritos por Mascaro (2004), em seu livro O que é velhice, que 

descreve os dois lados dessa etapa da vida. Ela escreve sobre Hesíodo relatando sobre a 

origem do universo, pondo a velhice ao lado das forças negativas da vida: a velhice não 

descendia de Eros, a força do amor, mas sim da noite, que sozinha dera origem às potências 

tenebrosas, como o destino, a morte, o sarcasmo, o sono a discórdia, entre outros seres 

sombrios. 

Escreve também a velhice como lado bom da vida: para o poeta, que escreveu a Ilíada 

e a Odisseia (século IX a.C.), 

 

 

 (...) a velhice podia muitas vezes expressar sabedoria, bondade e vigor. Um 

exemplo é Nereu o velho do mar, descrito por Homero como um homem de 

vasta cabeleira e barba brancas, sábio e justo. Potente e vigoroso, era o pai 

de 50 Nereidas, as ninfas marinhas que, embora não fossem imortais, 

podiam viver 10 mil anos sem nunca envelhecer (Mascaro, 2004, p.14). 

 

  

Esses e outros contos mostram não só o lado trágico e decadente da velhice, mas também o 

lado do respeito, da sabedoria e experiência e desde sempre em todas as sociedades, 

“exaltando” de forma preconceituosa as posições homem no topo, mulher na submissão. 

 Considerando as questões de gênero e sociais, a velhice sempre fora concebida e 

admirada pela representação na maioria das vezes, pela ideia do homem idoso sábio, bondoso 

e vigoroso, enquanto a imagem da velhice feminina sempre fora menosprezada, colocada 
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como o lado negativo e sombrio da vida, onde seu valor de mulher só era exaltado enquanto 

procriadora e fértil, pois na velhice não mais serviria para nada, segundo Mascaro (idem). 

 Em todo tempo, tanto quanto nos dias atuais e em todas as sociedades, sempre existiu 

esse preconceito referente aos idosos, analisando sua aparência e idade cronológica, deixando 

de lado sua essência e as relações realmente fraternais levando a busca desesperada pela 

eterna juventude. Com relação a isso, o Serviço Social tem grande matéria e indicativos para 

atuar, desenvolver projetos e pesquisas no “combate” a estes comportamentos resultantes das 

desigualdades sociais. 

 Estas desigualdades sempre existiram mas em épocas distintas, assim como o 

envelhecer. Mascaro (ibidem)analisada velhice na Antiguidade, que começava cedo e a 

longevidade era rara e “selecionada”, onde os mais favorecidos com esta característica eram 

os que detinham mais posses. Segundo ela, não havia uma legislação e padronização para 

formalizar a questão da aposentadoria, sendo também privilégio de poucos. Quanto aos 

trabalhadores manuais e os intelectuais, só a doença ou a morte podiam os paralisar. 

 Já na época do feudalismo, o fato descrito anteriormente não ocorria, pois a grande 

parte dos idosos não participava da vida pública. As lutas pelo poder eram travadas pelos 

jovens e adultos vigorosos para defenderem seus feudos. 

 Na Idade Média o poder era da Igreja onde os que chegavam mais longe em sua 

vivência eram “venerados” e respeitados como Deus, mas ainda com uma minoria atingindo 

de 65 a 70 anos de idade. Para as mulheres o processo era inevitavelmente pior, pois elas eram 

em sua maioria dependentes e quando se viam viúvas acabavam por também se atrofiarem em 

relação a vida. Em todas as épocas, para a mulher o que sempre se colocava em evidência era 

a beleza e juventude, onde na fase idosa não mais serviriam para nada, pois não mais podiam 

procriar e servir as suas famílias e sua beleza e jovialidade também não mais existia. 

 Fato é que o envelhecimento ocorre de forma bem diferenciada tanto para o homem 

quanto para mulher e também entre um e outro. A idade não é um indicativo que iguala as 

condições entre os idosos. Com as transformações históricas em cada fase  da vida da 

humanidade, infinitas mudanças ocorreram, consequentes de suas sociedades com seus 

comportamentos, culturas e vivências. A Revolução Industrial, o êxodo rural, o 

desenvolvimento urbano e as descobertas científicas são exemplos destas mudanças. Com o 

advento do capitalismo no século XIX, como escreve Mascaro (2004), a vida dos idosos 

continua pior e decadente para aqueles pobres e de maneira controlada para os ricos. 

 E a velhice, tem tempo? Tem gênero? 
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 Para responder a estas perguntas façamos uma análise deste processo que em cada 

tempo se mostra diferente e implacável para todos nós, sejam homens ou mulheres, negros ou 

brancos, rico ou pobre. O que podemos ver de estudos, leituras e participações, em cada 

núcleo familiar, é uma redefinição de identidades, que possibilitam mostrar a realidade 

cronológica, a realidade mental e a realidade social dos indivíduos idosos. Qual idade você 

tem? Qual idade seu corpo tem? Que idade a sociedade te dá? 

 Em seu estudo, Mascaro (idem) observou que as interpretações da velhice para cada 

indivíduo só são vistas no outro, não se admitindo seu próprio estado de senilidade. Em suas 

palavras, inúmeras vezes podemos sentir a vaga sensação de não termos idade alguma, de 

estarmos situados numa espécie de limbo, do qual somos içados meio abruptamente pela mão 

dos outro (Mascaro, ibidem, p.36). 

 Por isso e por várias concepções de velhice, do “estarmos velhos” ou nos “sentirmos 

velhos” é que são praticadas cada dia mais, ações, comportamentos preconceituosos e 

negligentes ao indivíduo idoso. O não conhecimento, afinidade e interesse pelas relações de 

família, pelo pai, mãe, avô ou avó e também respeito do cidadão idoso, pelas relações sociais, 

mostram o abandono pelo qual esses sujeitos são submetidos. 

  Observar os comportamentos faz parte do cotidiano, mas devido a competição 

instaurada pelo capitalismo, estas ações já quase não são praticadas ao passo que o que mais 

transparece é o individualismo e não o coletivismo. Deve-se compreender que o 

envelhecimento é um processo biológico, social e psicológico, e também político. 

 Observar como ela relata que embora a sociedade estipule os marcos de idade, o mais 

importante é você perceber que “a idade da velhice” é relativa e não tem o mesmo 

significado para todas as pessoas (Mascaro, 2004, p.42) 

 Cada um tem sua trajetória de vida e constrói sua história com todos os conflitos, 

sejam eles internos ou externos. Isto demonstra, visto aos nossos olhos, a naturalidade desse 

processo pelo qual todos nós passamos. O envelhecimento é um processo natural e gradativo 

que perpassa a vida de cada sujeito de forma bastante heterogênea e única para cada 

indivíduo. Assim, biologicamente falando, como a autora descreve sobre ensinamentos do 

geriatra e professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Wilson Jacob 

Filho, devemos entender o envelhecimento biológico com suas especificidades, onde este 

processo fisiológico que ocorre de forma implacável e avassaladora se diferencia quando 

acompanhado de doença.  
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 Quando ocorre acompanhado de patologia, é o que se intitula de senilidade e quando 

não, é chamado senescência, sendo esta última caracterizada por várias mudanças biológicas, 

psíquicas e sociais, seguindo as pessoas em 2/3 de sua existência. 

 Vejamos o que escreve o geriatra Wilson Jacob Filho, onde é também de suma 

importância e para desenvolver o capítulo II onde falarei da sexualidade dos idosos: 

 

 

Os órgãos e sistemas declinam lenta e progressivamente, havendo uma 

redução em sua reserva funcional, sem comprometer a capacidade funcional 

dos órgãos para as atividades cotidianas. O único órgão cuja função 

desaparece são os ovários nas mulheres, após a menopausa. A capacidade da 

mulher de procriar tem um limite biológico. Mas à exceção da função 

ovariana, todos os outros órgãos do homem e da mulher continuam tendo 

uma função suficiente para as atividades cotidianas, porém sem a reserva 

funcional que tinham quando jovens. (Wilson Jacob Filho apud Mascaro, 

2004, p. 54). 

 
 

 Ele escreve sobre todas as funcionalidades de cada aparelho do corpo humano e suas 

engrenagens, onde coloca possíveis causas, consequências e tratamento de doenças que 

possam surgir no decorrer do processo de envelhecimento devido à falta de hábitos saudáveis, 

mas também o tratamento delas, o qual uma parcela considerável de indivíduos discrimina 

pelo senso comum como doenças da velhice. Mas não é bem assim que ocorre, pois essas 

doenças podem atingir tanto um jovem quanto um idoso, o que vai ser determinante aqui é o 

estilo de vida. 

 Escrevendo sobre o aparelho reprodutor, defende o relacionamento sexual do idoso 

como possível, pleno e importante. 

 
O aparelho reprodutor: teoricamente o homem pode continuar fértil até o 

limite de sua vida. Isso quer dizer que a capacidade erétil e a produção de 

espermatozoides não interrompem obrigatoriamente com o avançar da idade 

como ocorre com a ovulação entre as mulheres. Não é verdade que com o 

avançar da idade os homens se tornem sexualmente impotentes. Tanto o 

homem como a mulher podem continuar seu relacionamento sexual, que será 

tão importante e tão pleno quanto mais saudáveis forem os parceiros. 

(Wilson Jacob Folho apud Mascaro, 2004, p. 5) 

 

 

 Já foi dito que o envelhecimento é um processo natural permeado por transformações 

e capacidades físicas que gradativamente vão diminuindo com o passar do tempo. No entanto 

isso não é regra para rotular e criticar essa fase da vida como decadente e pior fase pelo qual 

todos nós teoricamente devemos passar. O que determina o status quo desses sujeitos é a 

sociedade com toda sua arrogância vigente e consequente das relações histórica e 
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culturalmente construídas pelo capitalismo, que determina diferentes formas de envelhecer. 

Um dos grandes influenciadores das sociedades de massa, são os meios de comunicação, onde 

segundo Mascaro (2004), a regulamentação social opera por meio de um repertório de 

símbolos, imagens e estereótipos (Mascaro, idem, p.65) 

 A mídia pode construir ou destruir comportamentos e atitudes determinando e 

impondo como lei, conceitos do que é ser velho, não observando a essência, mas apenas a 

aparência. Ela influencia em todos os aspectos e de diversas formas, onde, por exemplo, 

autores de novelas, já exploraram vários temas, como violência contra o idoso e sexualidade 

na terceira idade. Porém, tais abordagens eram realizadas de forma bastante velada, 

sustentando a falsa ideia de que na velhice o desejo é extinto. O pensamento comum de que 

velhice e sexo não combinam pode causar na mulher a ideia de que com a menopausa sua 

sexualidade será extinta e para os homens o pensamento de que com a aposentadoria 

efetivada, também cessará sua capacidade sexual. 

 Podemos ver também uma discussão acerca do que é idoso a partir das autoras 

Camarano e Pasinato (2004) que colocam também conceitos a partir do aumento da esperança 

de vida e das mudanças nos papéis dos indivíduos com mais idade na sociedade. Segundo as 

autoras são colocados limites de idade, momento este a partir do qual os indivíduos poderiam 

ser considerados “velhos”, significando a presença de características senis e também 

incapacidade física ou mental. No entanto, elas falam da crença de que o “idoso” identifica 

não somente indivíduos em um determinado ponto do ciclo de vida orgânico, mas também em 

um determinado ponto do curso de vida social. Assim, a ideia tradicional de dependência dos 

idosos foi se modificando e se ampliando em vista do que era em tempos anteriores. Antes 

vistas sob aspectos meramente biológicos e físicos decadentes, tal dependência atrelada ao 

idoso passou a ser vista, também, como um fenômeno decorrente de uma particular divisão 

do trabalho e da estrutura social.  (Camarano e Pasinato, 2004, p.7) 

 Portanto a visão de idoso decadente e doente vem diminuindo cada vez mais em todo 

o mundo onde Camarano e Pasinato, (idem), escrevem sobre o idoso brasileiro especialmente 

a partir da década de 1980, onde aquele se tornou um ator político cada vez mais visível na 

sociedade, conquistou espaço na mídia e ganhou a atenção da indústria de consumo, do lazer e 

do turismo, o que não equivale a ideia da última fase da vida em que os indivíduos estão 

excluídos da vida pública. (Camarano e Pasinato, ibidem, p.8) 

 Mas isto não nos isenta observarmos o outo lado, pois há também o idoso dependente. 

Camarano e Pasinato, (2004) evidenciam o perigo de qualquer generalização sobre o que 

representa ser idoso:  
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Sabe-se que partes deles desempenha papéis cada vez mais importantes junto 

a sua família e à sociedade, porém, boa parte também apresenta altos graus 

de dependência e vulnerabilidade. Lloyd-Sherlock(2002) salienta que 

parcela expressiva apresenta os dois aspectos: ao mesmo tempo que 

dependentes, provêem os cuidados de outro (Camarano e Pasinato, idem, 

p.10). 

 

 

 Ainda segundo estas autoras, o aumento da longevidade e qualidade de vida levaram a 

se considerar novas terminologias como a quarta idade. Esta diferenciação é uma 

possibilidade de ajustar esquemas classificatórios a momentos sociais, culturais, psicológicos 

e biológicos particulares das sociedades ocidentais.  

 Camarano fala também dos novos idosos, que não só fazem parte da história dos 

mesmos, mas que a partir destes, podem construir nova vida. Ela conceitua este grupo como 

os indivíduos pertencentes ao conjunto etário dos mais de 60 anos a partir de 2010, filhos do 

baby boom, estes que na contemporaneidade puderam experimentar melhores condições de 

vida, sobrevivendo a grandes índices de mortalidade infantil, participando de grandes 

mudanças, tanto no mercado de trabalho quanto nas famílias, onde a mulher tem papel 

principal, além de apresentar o lado negativo. De acordo com as análises das autoras,  

 

 

O mercado de trabalho mudou. Parte dessa geração já vivencia os efeitos da 

sua flexibilização e do “engessamento” da previdência social que lhe 

comprometerá a aposentadoria em um futuro próximo. Dentre os homens 

que tinham de 40 a 69 anos em 2002, 82,2% trabalhavam e 50,3% 

contribuíam para a seguridade social. As proporções comparáveis para as 

mulheres foram de 41,1% e 25,2%. Não se sabe por quanto tempo essas 

pessoas estão contribuindo, mas é difícil esperar que consigam contribuir por 

30 anos (se mulher) e 35 anos (se homem) para a aposentadoria por idade, 

como requer a Emenda Constitucional 20. Dentre esses, não se encontram 

desempregados. (Camarano, 2004, p.592) 

 

 

 Assim como Veras (2002), Camarano (idem) escreve sobre a geração dos futuros 

idosos, nas possibilidades, avanços, conquistas e decepções, onde estes novos sujeitos podem 

experimentar e se beneficiar dos grandes avanços da tecnologia médica, farmacológica, 

cosmetológica, da reposição hormonal e do culto à juventude; também se tornando cada vez 

mais um ator político. 
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 Existem aí os dois lados da moeda, o lado aparentemente positivo que, neste 

segmento, faz da juventude uma negação à morte; e o lado negativo, que consiste em se 

aproximar dela com sofrimento e carente de cuidados de saúde e economia. 

 A partir daí, cabe a nós questionarmos os conceitos e pré-conceitos em todos os 

âmbitos de nossas vidas, sejam eles de que natureza for e aqui dando maior relevo ao tema 

envelhecimento. Ao tentarmos definir a velhice nos deparamos com várias barreiras, a 

começar com aspectos ligados à historicidade de cada um, com infinitas e variadas 

transformações que ocorrem de indivíduo para indivíduo, onde é a sociedade quem dita as 

regras. Embora possamos ver verdadeiramente que este processo de envelhecimento 

representa uma regressão fisiológica em todo o corpo, observa-se uma maior reação quando o 

assunto é o comportamento sexual das pessoas que envelhecem. 

 Assim, devemos mudar esse pensamento e acompanhar as mudanças, haja vista o 

processo de globalização com as suas transformações não só tecnológicas, mas também sócio 

econômicas e comportamental, influenciando no aumento da longevidade. Segundo Mascaro 

(2004), a expectativa de vida dos brasileiros cresce a cada dia, mostrando um novo perfil de 

idoso. A autora afirma que, 

 

 

  O desejo de viver intensamente sua própria vida, de realizar novos projetos, 

de não sucumbir aos preconceitos e estereótipos, faz com que muitos idosos 

rejeitem a ideia de que na velhice o único papel que lhes sobra é o da “vovó” 

tricotando e tomando conta dos netos e do “vovô” de chinelos e pijama, 

sentado na cadeira de balanço. (Mascaro, 2004, p. 68)  

 

 

 Essa nova visão mostra também uma nova nomenclatura onde chamar um cidadão de 

velho em virtude de sua aparência e idade, é depreciativo e preconceituoso, devendo utilizar 

os termos idoso, fase da terceira idade e mais ainda maturidade. Não só ocorrem as mudanças 

nas terminologias mas nos comportamentos dos próprios idosos, mais ativos e participativos 

do convívio social, condicionantes para um envelhecimento saudável e feliz.  

 O que se pode e deve concluir a partir dessa primeira aproximação acerca do tema 

envelhecimento, é que o aumento da população idosa em nosso país é crescente e segundo 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a previsão para o ano de 2020 é de 

27,2 milhões de idosos (13,57%), onde estamos muito próximos desta realidade, um grande e 

relevante quantitativo contrastando com a redução também do quantitativo da população 

economicamente ativa. Isto mostra a real e emergente necessidade de uma reforma na 

previdência social e na mentalidade humana. No artigo 3º do Estatuto do Idoso – Lei 10.741 



 

25 

 

de 02 de outubro de 2003 podemos ver que ao idoso deve ser dada total atenção para sua 

convivência e reconhecimento cidadão. 

 

 

É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público 

assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, 

à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e 

comunitária . (Art.3º Estatuto do Idoso, p.8 ) 

 

 

Todavia, essa responsabilidade deveria ser assumida prioritariamente pelo poder 

público, mas o Estado tem transferido sua responsabilidade para o terceiro setor, atualmente 

responsabilizando a família pela assistência que deveria ser garantida como direito pelo 

Estado, além da realização de planos e estratégias que fortaleçam a família e a comunidade, 

para poder propiciar ao idoso melhores condições de vida e cidadania.  

 

1.2. Transformações societárias e as suas consequências no processo de envelhecimento 

 

 As sociedades vão se formando e ao mesmo tempo sendo construídas e transformadas 

pelos sujeitos e seus núcleos familiares, onde estes, por sua vez os instigam todo o tempo à 

concorrência e a construção de “padrões”, esperando como prêmio um status que o localize no 

topo da pirâmide social. 

 Estas conquistas revelam um quadro assustador em relação ao processo de 

envelhecimento: a importância que se dá a aparência e não a essência, desprezando os laços 

de afetividade entre as pessoas e valorizando as relações de mercado e comércio. Assim, 

quando passamos desse período de conquistas e lutas, num estado físico, jovem e padronizado 

de beleza, saúde e economia, o velho é deixado de lado, pois o que importa aí é a juventude 

com seu físico e intelectos aflorados, onde a sabedoria e o conhecimento construídos ao longo 

da vida são descartados e desprezados. 

Segundo dados do IBGE
4
, a população de idosos representa uma parcela de quase 15 

milhões de pessoas com sessenta anos de idade ou mais (8,6% da população brasileira). Deste 

percentual, a maioria mulher e no geral, sem distinção de sexo, são responsáveis pelos 

domicílios no Brasil regulando em média entre os sessenta e nove anos de idade. Isto mostra a 

                                                 
4
http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/25072002pidoso.shtm acessado em 02/11/2015 

 

http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/25072002pidoso.shtm%20acessado%20em%2002/11/2015
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necessidade de se posicionar e questionar o Estado, priorizando também esta categoria por 

meio de políticas públicas eficientes e de qualidade. 

No senso de 2000, a população idosa de sessenta anos ou mais de idade era de 

14.536.029 contra 10.722.705 em 1991 totalizando respectivamente 8,6% contra 7,3%, 

podendo ultrapassar os 30 milhões de pessoas representando 13% da população nos próximos 

20 anos e mesmo devido a vários fatores, colocando a mulher no ranking de maioria. Um 

exemplo disto, é que no Brasil, em média, as mulheres vivem 8 anos a mais que os homens, 

com dados de pesquisa que mostram as diferenças de expectativa de vida entre os sexos com 

uma porcentagem de 54% da população idosa em 1991 de mulheres, passando em 2000 para 

55,1%, ou seja, em 2000 para cada 100 mulheres idosas havia 81,6 homens idosos, como nos 

mostra o IBGE.  

 Em 2050, mundialmente, um quinto da população será de idosos. Isto mostra, segundo 

dados do IBGE, o acelerado crescimento populacional desta faixa etária, com sessenta anos de 

idade ou mais, configurando um fenômeno mundial sem parâmetros. Nos anos de 1950, 

existia, aproximadamente, 204 milhões de idosos no mundo e 48 anos após, esse contingente 

somava 579 milhões de pessoas. As previsões apontam que em 2050 a cada 5 pessoas 1 será 

idosa no mundo todo, caindo de 1 para 3 nos países desenvolvidos. 

 Comprovada a mudança da estrutura etária brasileira, consequência da diminuição da 

população jovem e aumento da idosa, há de se observar no Brasil relevantes transformações 

socioeconômicas. 

 Assim, com esse novo panorama, como escreve Paiva (2014), cria-se uma nova 

demanda, a de repensar padrões organizados a partir da expansão de postos de trabalho e da 

brevidade do período da aposentadoria. (Paiva, 2014, p.26). Embora possamos chegar aos 80 

ou até mesmo 100 anos de idade e que a cada tempo que se passa, aumente a expectativa de 

vida, isto não significa que seja possível a todos, nem tão pouco com qualidade, pois a isso se 

deve a promoção da saúde que só tem sido garantida via mercado, atendendo às necessidades 

do capital em detrimento da efetivação do direito para o conjunto da sociedade, pois o que 

podemos observar é que a saúde tem sido constantemente privatizada, assim como as demais 

políticas públicas, retrocedendo os direitos conquistados pela classe trabalhadora. Sobre isto 

Paiva (2014) afirma que, 

 

 

Os indicadores sociais do envelhecimento estão sendo incrementados no 

momento de um encolhimento do Estado moderno, diante de suas 

responsabilidades para com o trabalho, no cenário pleno de 
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desregulamentação dos direitos sociais conquistados historicamente (Paiva, 

2014, p.28). 

 
 

 Segundo a autora é conveniente analisar as transformações societárias ocorridas desde 

os anos de 1970 e suas consequências que levaram à elaboração do documento PAME (Plano 

de Ação Mundial para o Envelhecimento) intitulado de Plano de Ação Internacional de 

Viena sobre envelhecimento dispondo de propostas de segurança econômica e social às 

pessoas da Terceira Idade, com o interesse de que essas pessoas possam contribuir com o 

desenvolvimento econômico dos seu países. Com estas mudanças no perfil das pessoas 

idosas, com o aumento da longevidade, houve uma maior atenção também aos países do 

Terceiro Mundo. 

 Embora o discurso seja de proteção do idoso, com ações que desenvolvam sua 

independência, participação e segurança, as mesmas ações não são de caráter contínuo, mas 

imediato e restrito, visando o atendimento do capital. Vale ressaltar que a velhice não se trata 

de um processo natural, mas sim estrutural, da velhice reproduzida nos limites das condições 

concretas no espaço e no compasso do tempo do capital, uma questão contemporânea para o 

Serviço Social (Paiva, 2014, p.30), pois trata-se de uma expressão da questão social, questão 

esta que leva o Estado a legitimar a profissão. 

 Deve ser analisado e posto em prática uma postura ético crítica de um profissional 

amplamente dinâmico e atualizado, consciente do processo de desenvolvimento humano que 

perpassa historicamente às vidas de cada sujeito, evidenciando aqui o processo de 

envelhecimento, assunto em destaque, haja vista a principal necessidade de se discutir a 

turbulenta questão do envelhecimento, “perspectiva da totalidade social” contrariando as 

ideias do senso comum marginalizadas e estigmatizadas da velhice, reproduzidas a todo 

instante nas sociedades. Sob esta ótica, Frederico apud Paiva afirma que,  

  

 

Falar em totalidade é falar também na razão apaixonada e o seu empenho de 

conhecer até o fim os fenômenos sociais. Onde [...] um pensamento que 

pretende ir até o fim é aquele que quer superar-se enquanto puro pensamento 

e reivindicar a urgência da emancipação humana. (Frederico apud Paiva, 

2014, p.32). 

 
 

 Paiva (2014) segue seu pensamento colocando e acreditando nas transformações 

sociais, culturais, econômicas, étnicas e sexuais a todo tempo, num processo contínuo para 

além do tempo e do espaço onde as relações sociais têm bastante relevo no processo de 

envelhecimento. Deste modo, ela afirma que em toda a história quanto na contemporaneidade, 
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num processo gradativo e infinito, a luta de classes determina o modo pelo qual um homem é 

surpreendido pela velhice, pois ela é desvendada não simplesmente de forma natural, casual, 

na proporção em que está condicionada pelas relações sociais, mas pela estrutura de classes, 

se sobrepondo aos fatores biológicos e cronológicos do envelhecimento humano.  

 A hegemonia que as relações de disputa e poder geradas pelo capital dos detentores 

dos meios de produção, acaba por afetar diretamente o meio de vida desses sujeitos, que nesta 

competição vivem quase sempre à margem da sociedade. Para estudiosos da geriatria a 

longevidade depende do estilo de vida de cada um ao mesmo tempo em que Paiva 

(idem)analisa de forma diferente. Para ela não é apenas isto mas sim o que determina seu 

status é a sua posição no comando da estrutura do capital. (Paiva, 2014, p.44). 

 Vinculada a velhice às relações de classes subordinadas aos comportamentos 

resultantes das convivências nestes meios, onde os sujeitos precisam vender a sua força de 

trabalho para sobreviver, revela consequências, como afirma Paiva (ibidem) de um sistema 

que subordina as qualidades e necessidades humanas à ditadura do trabalho gerador de mais-

valia, à racionalidade dada pela ordem do capital. (Paiva, 2014, p.37) 

 Assim como o Serviço Social, a Gerontologia Social deve ser apreendida em sua 

totalidade e com sua dinâmica multidisciplinar fornecer dados empíricos para uma análise 

social crítica do envelhecimento, pois como analisado por esta autora, o conhecimento crítico 

não deve ser desgarrado das possibilidades de intervenção transformadora. 

 A autora discute o envelhecimento como expressão da “questão social”, contestando a 

perspectiva da ‘racionalidade instrumental’, da “individualidade isolada” e da velhice como 

um “problema social em si”, buscando apreender a lógica essencial do objeto com fidelidade à 

ontologia do ser social. 

 Ainda conforme a autora, para analisar o processo de envelhecimento com suas 

“derrotas” e “sucessos”, estes últimos, que são bem reduzidos, deve-se buscar a gênese da 

racionalidade humana, uma posição, digamos, descoberta no período histórico da 

modernidade. Entender o “eu” dos sujeitos, seus comportamentos e sua essência, descobertas 

e apropriadas através da razão. Desta última, sua utilização e desenvolvimento em “oposição a 

ignorância do homem sobre sua história”  

 Para Paiva (2014) é por meio de estudos e pesquisas que podemos descobrir as 

“origens” dos conceitos e pré-conceitos atribuídos as ações e comportamentos humanos o 

qual podem explicar as diferenças, causas e consequências de todo o processo histórico, 

humano e universal – as desigualdades sociais, onde são elas que nos mostram os percalços e 
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a marginalização pelo qual os sujeitos passam até chegar nessa fase da vida – a velhice e que 

devemos analisar os sujeitos em sua totalidade. 

 

 

A miséria diante da riqueza em expansão, tem suas raízes na sociedade 

moderna, demonstrando não haver nenhuma relação entre o modo de 

produção capitalista e a emancipação humana. Com esse espírito crítico, 

Marx adota outro ponto de vista, denunciando que na sociedade moderna a 

divisão social do trabalho não está relacionada ás aptidões ou interesses dos 

indivíduos trabalhadores(as) livres, ao revés, dizem respeito unicamente ás 

leis de produção capitalista de mercadorias. (Paiva, 2014, p.100)    

 

 

 Haja vista ser o trabalho a ação fundante do homem, devendo ser destacado o tempo 

desprendido nele e o seu valor de uso e valor de troca, pode se concluir que os meios de 

exploração que asseguram a extração da mais-valia, também desapropriam o (a) trabalhador 

do seu tempo de vida. Logo, demonstra variadas alterações no percurso de vida dos sujeitos, 

influenciando na sua longevidade e participação desigual nas sociedades. No modo de 

produção capitalista, incitante às desigualdades sociais, lê-se em Paiva (idem) que a relação 

social que produz a desumanização do processo de trabalho transforma as relações entre 

humanos em relações objetivas entre coisas, ou seja, valoriza-se muito mais o material do que 

o humano, muito mais a aparência do que a essência. 

 Deste modo fica evidente que as relações de exploração e reprodução destes 

comportamentos, vão sendo cada vez mais expandidos. 

 Pode-se concluir a partir daí que o trabalhador não só é explorado em sua juventude, 

mas esse processo vai além desse estágio alcançando  a velhice, pois com a grande 

concorrência, abundância de mão-de-obra e principalmente o exército de reserva, o capital 

busca a utilização de força de trabalho ”vivo ” e “ativo”, selecionando assim os jovens e 

excluindo e marginalizando os velhos, haja vista, como afirma Teixeira (2008), o trabalhador 

não tem controle sobre seu tempo de vida, que é  definido pelo tempo da produção, do 

capital”. Conforme o autor,  

 

 

E não tendo o homem valor, a ser econômico, como força de trabalho, 

“condição material da produção”, a velhice está fadada à pobreza e à 

dependência dos recursos da família e da sociedade, como está sujeita a uma 

desvalorização social, que reflete a desvalorização da vida humana fora dos 

circuitos reprodutivos. (Teixeira, 2008, p.135) 
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 Observado todo o processo de produção e reprodução do capital, incluindo seu caráter 

excludente e expansivo, também o caráter polarizante da mundialização do capital que avança 

cada vez mais, criando e aprofundando as desigualdades sociais, ainda segundo Teixeira 

(idem); deve-se buscar meios para uma velhice digna e cidadã.  

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 A SEXUALIDADE NA TERCEIRA IDADE 

 

 
Doravante, a diferenciação social não se afirmará pela qualidade “sexual” do 

corpo, mas pela intensidade de sua repressão (Foucault, 1988, p.121) 

 

 

Na concepção de muitos, como já mencionado no capítulo anterior, o idoso em toda 

sua trajetória de vida passa por preconceitos e rotulações de diversos tipos. As mudanças 

biológicas e físicas são visíveis, embora, em muitos casos, com o avanço da medicina, da 

farmacologia e da cosmetologia, como descrito por Veras (2002), consiga atenuar as marcas 

da idade, aumentando a probabilidade e prolongamento da vida desfrutando dela com saúde e 

prazer. 

A partir daí, observa-se a necessidade de buscar meios para uma intervenção crítica e 

que se traduza em resultados positivos e graduais para melhoria de vida desses sujeitos. 

Inclui-se aí a questão da sexualidade, pois como afirma Barbosa (2006), deve-se exaltar a 

necessidade de entender o indivíduo na sua complexidade, como resultado do meio social, 

logo, propício aos preconceitos, medos e temores próprios de sua cultura. 

Barbosa afirma ainda, baseada na WAR (World Association Sexuality) que o total 

desenvolvimento da sexualidade é essencial para o bem-estar individual e interpessoal, ou 

seja, independente de idade, a livre expressão, individual e nas relações com outros sujeitos 

com liberdade inerente, dignidade e igualdade para todos os seres humanos é uma ação 

positiva à qualidade de vida de todo cidadão. Assim afirma a autora: 
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(...) saúde sexual é o resultado de um ambiente que reconhece, respeita e 

exercita estes direitos sexuais. É saber que, independentemente da idade, as 

pessoas têm necessidades afetivas e sexuais e é necessário que mais trabalhos 

sejam realizados com esta população. (Barbosa, 2006, p.327).  

 
 

 Quem também analisa o assunto é Louro (2013), no qual descreve a sexualidade como 

uma questão social e política na qual se exercitam relações de poder e que ainda ela é 

construída ao longo de toda a vida, de muitos modos, por todos os sujeitos, envolvendo 

rituais, linguagens, fantasias, representações, símbolos, convenções, comprovando a 

diversidade de instâncias profundamente culturais e plurais. 

 Louro (2013) afirma que todas essas representações variam no tempo e no espaço 

dependendo também do próprio corpo. Para a autora todos nós investimos muito no corpo, 

seja por imposição cultural ou por imposição de saúde. Busca-se adequá-lo aos critérios 

estéticos, higiênicos e morais dos grupos a que pertencemos. Segundo Louro (idem) as 

imposições de saúde, vigor, vitalidade, juventude, beleza e força são distintamente 

significados, nas mais variadas culturas e são também, nas distintas culturas diferentemente 

atribuídos aos corpos de homens e mulheres. (p.15). 

Assim, a partir de vários comportamentos, várias colocações e ações para com o nosso 

corpo, como cuidados físicos, roupas, aromas, adornos, etc., é que identificamos nossa 

personalidade e conduta, pois inscrevemos nos corpos, segundo Louro (ibidem), marcas de 

identidades e, consequentemente, de diferenciação. 

Podemos afirmar que após este processo de diferenciação, passamos a identificar e 

rotular o outro o pondo a margem do que instituímos como padrão. Tudo isso implica a 

instituição de desigualdades, de ordenamentos, de hierarquias, e está sem dúvida, 

estreitamente imbricado com as redes de poder que circulam numa sociedade (Louro, 2013, 

p. 15). 

 

2.1.Trabalhando o conceito de “Sexualidade” 

 

Fatos históricos denotam ações instintivas e abertas quanto à sexualidade humana. 

Desde séculos passados e até mesmo nos contos gregos, pairavam nas sociedades certo 

exagero quanto à exposição e satisfação dos desejos reprimidos, mas muitas vezes colocados 

para fora. 
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Foucault (1988), em seus escritos, faz a abordagem de uma sexualidade um tanto 

quanto exagerada e exposta, sem pudores, quase que animal. Ele considera os anos iniciais do 

século XVII, onde não havia preocupação com o explícito e com o obsceno. 

Segundo o autor, a sexualidade que até então era explícita, a partir do século XVIII já 

não mais se faz presente. A partir desse momento, a sexualidade passa a ser destinada à 

procriação com normas e condutas, numa sexualidade totalmente comedida. As pessoas, por 

interesses capitalistas, em que está presente a propriedade privada, passam a se preocupar com 

a formação da família e junção de riquezas. Dessa forma, passam a se preocupar também com 

a certeza da paternidade, por conta da herança, partindo daí a questão da virgindade da 

mulher. Em torno disso, criam-se os pudores, tornando-se o sexo no casamento destinado 

apenas à procriação. Portanto, a mulher não tinha direito ao prazer.  

No entanto, para os homens, o sexo também estava direcionado à satisfação dos 

corpos, à realização do prazer, só que com as profissionais do sexo; sendo, portanto, comum 

que esses homens frequentassem os Cabarés, locais onde essas profissionais atuavam e 

obviamente cobravam pelos seus serviços.  

Foucault (1988) ainda afirma de forma irônica em sua obra História da Sexualidade, 

que (...) se for mesmo preciso dar lugar às sexualidades ilegítimas, que vão incomodar noutro 

lugar: que incomodem lá onde possam ser reinscritas, senão nos circuitos da produção, pelo 

menos nos do lucro (Foucault, 1988, p.10). 

O que ele quer dizer é que para o capitalismo, tudo tem que dar lucro, até o sexo. 

Portanto, só era interessante o sexo, no caso do burguês, para perpetuar sua casta, no da classe 

trabalhadora, a perpetuação da mão-de-obra para o trabalho ou aquele em que se pagava por 

ele, onde o prazer era permitido. A partir de seus estudos chegou-se a explicação de que, se a 

repressão foi, desde a época clássica, o modo fundamental, o elo que liga sexualidade, poder e 

saber, só se pode liberar a um bom preço; determinações impostas por uma burguesia 

hipócrita e cada vez mais ávida por poder. São colocadas imposições e tomadas como regras, 

como lei, que a partir daí se transgredidas, são condicionadas politicamente a punições: 

 

 

Esse discurso sobre a repressão moderna do sexo se sustenta. Sem dúvida 

por que é fácil de ser dominado. Uma grave caução histórica e política o 

protege; pondo a origem da Idade da repressão no século XVIII, após 

centenas de anos de arejamento e de expressão livre, faz-se com que 

coincida com o desenvolvimento do capitalismo: ela faria parte da ordem 

burguesa. A crônica menor do sexo e de suas variações se transpõem, 

imediatamente, na cerimoniosa história dos modos de produção: sua 

futilidade se dissipa. (Foucault, 1988, p.11). 
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  Daí, percebe-se que mesmo no início das civilizações, as relações que 

envolviam questões sobre sexualidade eram mesmas de dominação e poder. A partir do século 

XIX, com o avanço do capitalismo, a visão que se tem sobre o assunto é cada vez mais 

mercadológica, pensada a partir dos casamentos de interesses capitalistas do lado burguês 

enquanto o proletariado tinha sua sexualidade reprimida pela exploração trabalhista onde a 

exaustão era o impasse. No pensamento burguês, o proletariado só precisa viver para o 

trabalho. Enquanto os prazeres da carne são satisfeitos não há produtividade. Isso é perca de 

tempo e tempo é dinheiro. 

 Segundo Foucault (1988), a premissa de uma sexualidade que nunca fora dominada 

com tanto rigor e exagero como na época da hipócrita burguesia negocista e contabilizadora é 

seguida pelo realce de um discurso para dizer a verdade sobre o sexo, a transformar sua 

economia no real, a perturbar, transgredir a lei que o rege, a mudar o seu futuro. 

 Para este autor, a história da sexualidade é um assunto amplo, que ao se falar em 

repressão e seus mecanismos, presume-se duas rupturas: uma no decorrer do século XVII – 

demarcado pela imposição das grandes proibições em todos os sentidos, desde a linguagem 

utilizada até a exposição e expressão do corpo, dando excessivo e exclusivo valor à 

sexualidade adulta e matrimonial e aos imperativos de decência. A outra, no século XX - 

período em que começa a diminuição das proibições. Os mecanismos de repressão passam a 

perder força transitando das interdições sexuais imperiosas a uma relativa tolerância a respeito 

das relações pré-nupciais ou extra-matrimoniais e diminuição dos tabus em relação à 

sexualidade das crianças.  

 Nos seus escritos, Foucault (idem), considera a sexualidade controlada em grande 

parte e administrada pela Igreja, onde se pode visualizar esta dominação com particular 

intensidade a partir do século XVI, com práticas totalmente baseadas no cristianismo 

medieval. 

 Seguem-se os discursos dominadores demarcados, inicialmente, pela hegemonia 

hierárquica da Reforma, seguida do catolicismo tridentino e mais adiante, no século XVI o 

desenvolvimento paralelo entre o catolicismo e o protestantismo com práticas como a 

concupiscência que se cristalizará no final do século XVIII. A partir de agora o controle que 

era exercido totalmente pela Igreja passa por uma nova tecnologia: 

 

 

Através da pedagogia, da medicina e da economia, fazia do sexo não 

somente uma questão leiga, mas negócio de Estado; ainda melhor, uma 

questão em que, todo o corpo social e quase cada um de seus indivíduos 
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eram convocados a porem-se em vigilância. Nova, também, porque se 

desenvolvia ao longo de três eixos: o da pedagogia, tendo como objetivo a 

sexualidade específica da criança, o da medicina, com fisiologia sexual 

própria das mulheres como objetivo; e, enfim, o da demografia, com o 

objetivo da regulação espontânea ou planejada dos nascimentos. (Foucault, 

1988, p.110). 

 

 

 Começam aqui as regulações pelo Estado, aonde vão sendo implementados não só 

pela pedagogia e economia, mas aqui em específico pela medicina, projetos para a 

organização das sociedades. Como exemplo, o controle do sexo como “responsabilidade 

biológica” para preservação da espécie, não somente por transmitir doenças presentes, mas 

por poder levar a questão a consequências futuras para a humanidade. Passam a vigorar, 

então, as organizações dos casamentos, dos nascimentos e sobrevivências, ações de cunho 

médico e político: o sexo e sua fecundidade devem ser administrados, uma grande novidade 

da metade do século XIX. 

  

 

Se escrevêssemos a história da sexualidade em termos de repressão e 

referíssemos essa repressão à utilização da força de trabalho, seria necessário 

supor que os controles sexuais tivessem sido tanto mais intensos e 

cuidadosos quanto mais dirigidos às classes pobres; deve-se imaginar que 

tivessem seguido as linhas da maior dominação e da exploração mais 

sistemática: o homem adulto, jovem, possuindo somente sua força para 

viver, teria sido alvo primeiro de uma sujeição destinada a deslocar as 

energias disponíveis do prazer inútil para o trabalho obrigatório. (Foucault, 

1988, p.113).  

 

 

Mas não foi assim que ocorreu.  Primeiramente as ações e técnicas criadas eram 

desenvolvidas e direcionadas à burguesia que possuía o controle econômico e político das 

comunidades, ao passo que a classe trabalhadora se localizava sempre em segundo plano. 

Assim, a classe burguesa começou considerando que o seu próprio sexo era coisa importante, 

frágil tesouro, segredo de conhecimento indispensável (Foucault, 1988, p.114). 

 Aos filhos da burguesia e as mulheres ocidentais, eram desprendidos os ensinamentos, 

ou seja, a domesticação em relação a sexualidade, para uma conservação da família e 

perpetuação sadia da descendência. 

 Contrariando a extrema importância que se davam às classes burguesas com relação à 

perpetuação de sua casta controlando seus instintos e domesticando sua sexualidade, aos 

proletariados esse processo de sexualidade se deu lentamente, na descoberta do controle da 

natalidade em finais do século XVIII, na campanha para a moralização das classes pobres 

feita pela família “canônica” – um meio de controle político e econômico do proletariado 



 

35 

 

urbano. Por último, no final do século XIX, como controle judiciário e médico das perversões 

em nome de uma proteção geral da sociedade e da raça conforme afirma Foucault (1988). 

 Deste modo, percebe-se que essa questão da sexualidade não ocorreu da mesma forma 

e nem com as mesmas técnicas para todos, observa-se aí um desprezo para com as classes 

menos abastadas e uma exaltação dos mais providos. 

 Assim, Foucault (1988) defende a ideia de que a burguesia criou e utilizou essa 

tecnologia do sexo não como meio de repressão e subordinação para classe trabalhadora, mas 

sim para atribuir uma sexualidade e constituir para si, a partir dela um corpo específico, um 

corpo de “classe” com uma saúde, uma higiene, uma descendência, uma raça (Foucault, 

1988, p.117). 

Para o autor, burguesia não quer dizer supressão do corpo e recalque da sexualidade e 

luta de classe não implica no combate para eliminar tal recalque. Ele escreve que a “filosofia 

espontânea” da burguesia talvez não seja tão idealista e castradora, como se diz, onde para ela 

o que importava era apenas o reconhecimento de um corpo e uma sexualidade, afirmando 

assim sua diferença e sua hegemonia neste processo. Precisa-se admitir então que uma das 

formas principais da consciência de classe é a afirmação do corpo. Assim, pouca importância 

se dava ao proletariado, o qual se descobria nesta “necessidade” de “sexualização” a partir de 

conflitos e rupturas e da necessidade de sua organização para a manutenção de sua classe. De 

acordo com Foucault (1988), 

 

 

Para que o proletariado fosse dotado de um corpo e de uma sexualidade, para 

que sua saúde, seu sexo e sua reprodução constituíssem problema, foram 

necessários conflitos (especialmente com respeito ao espaço urbano: 

coabitação, proximidade, contaminação, epidemias, como a cólera de 1832 

ou, ainda a prostituição  e as doenças venéreas); foram necessárias urgências 

de natureza econômica (desenvolvimento da indústria pesada com a 

necessidade de uma mão-de-obra estável e competente, obrigação de 

controlar o fluxo da população e de obter regulações demográficas); foi 

necessária, enfim, a instauração de toda uma tecnologia de controle que 

permitia manter sob vigilância esse corpo e essa sexualidade que finalmente 

se reconhecia neles ( a escola, a política habitacional, a higiene pública, as 

instituições de assistência e previdência, a medicalização geral das 

populações, em suma, todo um aparelho administrativo e técnico permitiu, 

sem perigo, importar o dispositivo de sexualidade para a classe explorada; 

ele já não corria o risco de desempenhar um papel de afirmação de classe em 

face da burguesia; continuava instrumento de sua hegemonia) [Foucault, 

1988, p.119]. 

 

 

 Assim, verifica-se que há uma imposição burguesa relativa ao assunto para o 

proletariado. Louro, (2013), afirma que para formar um conceito sobre sexualidade é preciso 
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buscar na história suas origens. Ela, assim como Foucault (1988) descreve a sexualidade por 

muito tempo como assunto de dominação religiosa e da filosofia moral até o século XIX. A 

partir daí e até então, o tema vem se tornando preocupação de diversas áreas desde a 

medicina, psicologia e antropologia bem como a história e a sociologia, levantando variados 

debates e mostrando que a sexualidade além de uma preocupação individual é uma questão 

claramente crítica e política. A autora, analisando sobre o assunto escreve sobre as ideias 

gerais e mais comuns, onde todos falam sempre sobre instinto ou impulso do sexo vendo-o 

como natural.  

 No entanto, não se pode limitá-lo somente a isto, segundo Louro (2013), há nos dias 

de hoje uma ampla literatura mostrando que sexualidade é uma construção social, uma 

descoberta histórica naturalmente baseada nas possibilidades do corpo, assim, o sentido e o 

peso que lhe atribuímos são moldados e construídos em situações sociais reais. 

Na medida em que caminhamos, várias mudanças inerentes ao processo de construção 

da vida humana vão ocorrendo. Nesse processo histórico, essas mudanças podem variar 

conforme o local, a época e “as pessoas”. Assim, após estudos percebe-se que esse 

pensamento sobre o sexo ou sexualidade como algo natural, não é resultado de uma simples 

evolução. Segundo esta autora,  

Nossas definições, convenções, crenças, identidades e comportamentos 

sexuais não são o resultado de uma simples evolução, como se tivessem sido 

causados por algum fenômeno natural: eles têm sido modelados no interior 

de relações definidas de poder (Louro, 2013, p.42). 

  

 

 Estas relações primeiras são as sempre marcadas relações de poder entre homens e 

mulheres, tendo a sexualidade destaque não só neste âmbito, mas também sob os domínios e 

interesse da Igreja e do Estado. Deste modo, a autora faz uma abordagem acerca da 

sexualidade e o comportamento sexual no final dos anos 1980 e nos anos 1990, salientando 

considerações históricas a respeito da sua “construção social” e as formas como os fatores 

culturais, políticos e econômicos estão atrelados a este processo de construção da sexualidade. 

Sob variadas reações aos movimentos na busca por liberdade, pondera-se, de maneira 

interdisciplinar, sobre o assunto sexualidade. Segundo Louro (2013), as razões para isso são 

de várias ordens: um contexto mais amplo de mudança nas normas sociais; a importância 

mais específica de movimentos políticos feministas, gays e lésbicos; o advento da pandemia 

HIV/AIDS; e a preocupação crescente com as dimensões culturais da saúde reprodutiva e 

sexual. Devido a tais fatores e conjugados ao crescimento na expectativa de vida, colocam-se 

necessárias pesquisas e estudos sobre o envelhecimento e a sexualidade, haja vista reflexos 
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prejudiciais ao indivíduo. Assim, para a autora, a sexualidade é idealizada como condição 

geral, universal e permanente colocada pelo contexto cultural, seja em maior ou menor 

dimensão. 

Em seu estudo, a autora difere do pensamento que parte do princípio de que a teoria da 

construção social utiliza como argumento a sexualidade enquanto construção que se altera 

através das culturas e do tempo. Mesmo que esse modelo admita que existe alguma variação 

transcultural na expressão da sexualidade, a sua manifestação e o seu suposto impulso 

biológico, bem como a sua função reprodutiva, são geralmente vistos como universalmente 

consistentes (Louro,2013, p.128). 

Louro (2013) aponta para a importância de observarmos, dadas as crenças populares 

ocidentais sobre a relação unidimensional entre sexo e gênero, que essa forma de pensar 

geralmente compacta a sexualidade com o gênero, obscurecendo as relações do gênero na 

parte mais ampla da sexualidade. Considerando-se etnograficamente, embora estes 

comportamentos sexuais sejam dependentes de cada cultura, mostrando à antropologia a 

importância do relativismo, ela não questiona a universalidade da sexualidade. 

 Ainda conforme a autora tem-se observado, tanto dentro quanto fora da antropologia, 

grupos que mesmo de forma não convencional e crítica, vêm se destacando como força 

principal de sustentação do desenvolvimento da teoria da construção social da sexualidade, 

sendo esta teoria de noções essencialistas. No entanto, sejam elas essencialistas, relativistas ou 

universais e majoritariamente construídas ao redor da noção central de que os atos sexuais 

(comportamentos) têm significado social e sentidos subjetivos variados, todas elas são 

embasadas na ideia de que a sexualidade é medida por fatores culturais e históricos. 

 Louro (2013) destaca os estudos nos Estados Unidos e na Europa ao longo dos séculos 

XIX e XX acerca da política social que envolve a sexualidade, destacando o feminismo e suas 

contribuições à teoria da construção social. 

  Todo esse processo de construção social é permeado por tensões políticas, não 

sendo diferente para as questões da sexualidade, onde também no âmbito da comunidade e do 

Estado no decorrer dos séculos XIX e XX, essas tensões ocasionaram um impacto na teoria da 

construção social. Conforme afirmações da autora: 

 

 

A regulação da sexualidade pelo Estado, particularmente através dos 

movimentos de saúde pública, tornou-se cada vez mais comum. Devido ao 

fato de que políticas estatais em relação à sexualidade se expressam, muito 

frequentemente, através do discurso da saúde e da doença, o 

desenvolvimento de políticas de saúde tem sido dominado por médicos e 
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cientistas de grupos étnicos e de classe socialmente poderosos (Louro, 2013, 

p.131). 

 

 

 Em todas as sociedades capitalistas, as questões de poder são demonstradas em todos 

os âmbitos e aspectos na construção dos sujeitos, evidenciando e aumentando as 

desigualdades. 

   Segundo a autora, essa visão da sexualidade e da atividade sexual como socialmente 

construída, tem enfocado a atenção da pesquisa sobre a natureza intersubjetiva dos 

significados sexuais, bem como seu caráter compartilhado, coletivo, considerado não como 

propriedade de indivíduos isolados ou atomizados, mas de pessoas sociais integradas no 

contexto de culturas sexuais distintas e diversas (Louro, 2013, p.132). Assim, vê-se o 

comportamento sexual como intencional, mesmo contornado de contextos específicos de 

interações social e culturalmente estruturados. Nisto, o mais importante é compreender o 

comportamento no contexto de interações sexuais, estas que necessariamente são sociais 

envolvendo negociações complexas entre indivíduos. 

 A partir daí, na visão da autora, esse ponto principal levou a uma nova preocupação 

com os panoramas culturais mais amplos, com práticas discursivas e sob vários aspectos dos 

sistemas de saber e poder, produzindo, segundo Foucault (1988), o significado e a experiência 

da sexualidade em diferentes espaços históricos, sociais e culturais. 

 Citando vários autores, Louro (2013) afirma que embora se estabeleça uma relação 

necessária entre desejo sexual, comportamento sexual e identidade sexual conforme os 

modelos biomédicos ocidentais de experiência sexual, a pesquisa social e cultural tem 

apresentado indagações, apontando a grande sucessão de possíveis variações que parecem 

estar presentes à margem de diferentes espaços sociais e culturais. 

 Portanto, a intenção das pesquisas voltou-se para as diferentes formas através dos 

quais as interações sexuais entre homens são embasadas e nas variadas identidades sexuais 

que são organizadas em volta destas interações, conforme analisa a autora. O texto também 

nos mostra que as questões e identidade de gênero sobre a construção social de interações 

sexuais e também sobre culturas sexuais têm sido cada vez mais indagadas, colocando os 

indivíduos a conhecer seus desejos, sentimentos, papéis e práticas sexuais próprios de seus 

grupos de idade ou de status dentro da sociedade, assim como as possibilidades sexuais que 

suas culturas lhe propiciem. E mostram também que as pesquisas sobre sexualidade, se 

concentram cada vez mais nos variados processos de socialização sexual e na experiência 
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sexual de jovens, não apenas em si e por si mesmos, mas também como uma relevante 

abertura para a dinâmica da vida sexual. 

 Assim, a autora analisa a consciência, considerando os modos através dos quais as 

comunidades sexuais estruturam suas possibilidades de contato sexual. Além disso, chama a 

atenção para os diferenciais de poder social e culturalmente sancionados – particularmente 

entre homens e mulheres por meio de outros autores e conjuntamente em alguns casos para os 

diferenciais de poder entre diferentes tipos de homens. 

 Os crescentes embates como as questões de poder, suas relações e as diferentes 

culturas, têm exigido cada vez mais que a pesquisa sobre sexualidade seja direcionada a uma 

gama de questões estruturais mais amplas que, em interação com os sistemas de significado 

culturalmente, constituídos, desempenham, também, um papel-chave na organização do 

campo sexual e na definição das possibilidades que podem se abrir aos sujeitos sexuais. Louro 

(2013) afirma que as transformações nas relações de gênero e nas relações sexuais no aspecto 

social conduzem a mudanças políticas, econômicas e culturais mais extensas. 

 Ao abrir caminhos através destas mudanças e movimentos como a revolução sexual, o 

feminismo, a liberação homossexual, entre outros, em prol da sua interação e libertação 

sexual, embora desencadeando a extinção de atitudes conservadoras, não vemos uma 

igualdade de direitos entre homem e mulher quanto a uma libertação sexual. Estas mudanças 

promoveram a liberdade de homens heterossexuais levando as mulheres a buscarem seus 

direitos por meio de protestos e movimentos.  

 Após esse aparente reconhecimento da condição social relativa à sexualidade da 

mulher, Louro (2013) após pesquisas, apresenta alguns questionamentos acerca desta 

discriminação. Com bases no ensaio de Rubim The traffic in women (“O tráfico de 

mulheres”), considerando suas palavras, fala sobre a conceptualização das categorias 

sexo/gênero. Ao escrever sobre a opressão contra as mulheres, Louro (2013)
5
 afirma que, 

 

 

Rubim define o sistema gênero/sexo como processo social através do qual a 

sexualidade biológica é culturalmente traduzida em ação. Ela criticou o 

marxismo clássico por sua incapacidade de identificar e localizar raízes da 

opressão das mulheres. A teoria marxista pode explicar porque a exploração 

das mulheres é útil para o sistema capitalista, mas não consegue explicar a 

ubiquidade da opressão feminina nas sociedades não capitalistas. Engels viu 

a opressão do sexo como parte da herança capitalista, mas sugeriu que as 

“relações da sexualidade” deveriam ser distinguidas das “relações de 

produção”. Rubim trata de resolver as lacunas de ambas as teorias, ao 

                                                 
5
 RUBIM, Gayle. “The traffic in women” In Reyna Reiter (org.) Toward and antropology of women. Nova York: 

Monthly Review press, 1975. 
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localizar a origem da opressão das mulheres no tráfico de mulheres: a troca 

das mulheres por propriedade ou por casamento, em sistemas de parentesco, 

estava baseada na noção de que as mulheres, pela natureza de seu gênero, 

não possuíam direitos plenos. (Rubim apud Louro, idem, p.140).  

 

 

 Amparado pelo movimento feminista, o movimento dos direitos LGBT (Lésbicas, 

Gays, Bissexuais e transexuais) abre novas concepções para determinar e perceber a 

sexualidade, assim como o movimento negro de reivindicações de direitos civis, ampliou as 

mentalidades de que as ideologias da sexualidade estão abarrotadas de pressupostos sobre 

raça, classe e nacionalidade. Assim, Louro (ibidem) reafirma as concepções de Rubim de que 

sexualidade e gênero são categorias diferentes.  

 Louro (2013) conclui que o corpo “generificado” no mesmo instante, induz e reflete o 

corpo coletivo. Esta é a ideia irrefutável de que ele pode e é uma visão histórica, cultural e 

corporal de cada um e sua coletividade: uma ideia histórica, cultural e corporal. Uma 

realidade socialmente construída que expressa, simultaneamente processos sociais estruturais. 

 

2.2. O idoso e suas concepções sobre sexualidade 

 

 A partir de comprovação por estudos e fontes do aumento na expectativa de vida e 

diminuição da taxa de natalidade, levando ao aumento da população idosa e evolução da 

assistência para com eles, profissionais da saúde tem manifestado interesse e atenção para os 

indivíduos nesta faixa etária, buscando estudar, conhecer e compreender toda sua estrutura 

humana, nos seus aspectos físicos, psíquicos e sociais para uma atuação profissional 

adequada. Cabe não só a estes profissionais, mas também ao Serviço Social numa ação 

conjunta e interdisciplinar promover o seu bem estar e cidadania (Moraes et al, 2011)  

Ainda conforme o autor é importante esse intercâmbio entre profissionais para troca de 

experiência e conhecimento. Ao profissional da saúde é imprescindível o conhecimento 

científico para distinguir as mudanças biológicas e físicas do envelhecimento natural como as 

doenças, bem como ao Assistente Social cabe o conhecimento das mudanças sociais pelo qual 

estes sujeitos perpassam.  

Neste contexto, vários estereótipos e mitos são encontrados, onde aqui em específico 

fala-se da sexualidade do idoso, e sobre isto, podemos confirmar com base na Revista 

Brasileira Geriatria e Gerontologia, (Moraes et al 2011) escreve que dentre estes mitos está o 

de que o idoso não mais vivencia sua sexualidade. 
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Assim, faz-se necessário um esclarecimento, buscando uma satisfação e realização 

para com essa classe esperando como resultado sua qualidade de vida e cidadania. Isso 

também é papel do Serviço Social. Deste modo, Moraes (idem) afirma que existem várias 

formas do idoso experimentar sua sexualidade, não só no ato físico do sexo, mas por meio de 

carícias, intimidade, do abraço e do beijo. De acordo com o autor, em suas pesquisas na 

Caderneta do Envelhecimento Saudável (2002);
6
 

 

 

Existem outras formas do idoso vivenciar sua sexualidade, como um longo 

abraço, um beijo carinhoso e carícias. Estes são comportamentos que estão 

intimamente relacionados com a sexualidade; a intimidade e demonstração 

de ternura pela pessoa amada; a sensualidade presente nas variadas formas 

de comunicação; um toque de carinho nas mãos, no rosto de quem se gosta; 

tocar seu corpo e descobrir que ainda existe prazer para ser explorado. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, 2002 apud MORAES, 2011 

 

 

A partir daí tem-se a conclusão de que a sexualidade é parte integrante da 

personalidade do ser humano, seja em qualquer época é inerente ao indivíduo. Foram feitos 

estudos e pesquisas com base na fenomenologia para a compreensão do indivíduo por meio de 

suas próprias interpretações dos fenômenos. Para muitos idosos, pode-se perceber que 

sexualidade está atrelada aos sentimentos e não tanto ao ato sexual e à penetração, sendo a 

percepção de sentimentos revelada quando eles a definem como amor, respeito, compreensão, 

amizade e união, segundo Moraes (2011). 

Embora se perceba que esta sexualidade seja vivenciada muito timidamente e como 

expressão de carinho, afeto, amizade e amor, ela é reprimida, o que pode ser visualizado por 

meio do estigma que o idoso carrega da sociedade em não poder viver sua sexualidade. 

Em seus estudos Moraes (idem) observa que a construção da sexualidade nos seres 

humanos considera o amor, a liberdade, a gratuidade e a reciprocidade em se doar um ao 

outro. Também se deve levar em conta, não somente, aspectos sociais, mas as variadas 

mudanças físicas e psicológicas pelo qual estes sujeitos são submetidos no decorrer de suas 

vidas. 

Segundo alguns autores, a exemplo de Alencar et al (2014) e Santana et al (2014) 

durante a terceira idade a incidência de desejo e do apetite sexual se torna mais espaçada 

independentemente do parceiro, seja homem ou mulher. Cada um tem sua história de vida. 

Deste modo, os homens passam por uma mudança nas formas de resposta sexual, no entanto, 

                                                 
6
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL. Caderneta do Envelhecimento Saudável, Sobral, 2002. 
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para quem vive essas mudanças, o sexo continua sendo prazeroso tanto quanto era na 

adolescência. O mesmo ocorre com as mulheres, embora sua excitação seja mais lenta e o 

orgasmo por vezes um pouco desconfortante, isso pode ser consequência não só do seu estado 

físico e biológico, mudanças que ocorrem com o passar dos anos, mas também às concepções 

sociais. Em nossa sociedade, o conceito de sexualidade feminina é ainda condicionado a sua 

estrutura biológica e familiar limitando essa sexualidade feminina às relações de família e 

procriação, enquanto a sexualidade masculina se define por sua colocação social, fundada nas 

atividades da esfera pública.  

Acima dos 65 anos, as mudanças biológicas são visíveis tanto para o homem que 

diminui sua capacidade de ejaculação, e de desenvolver uma ereção total do pênis; quanto 

para a mulher, onde suas dificuldades se iniciam com a menopausa.  

Estas mudanças podem também acarretar um considerável declínio na atividade sexual 

entre os idosos, mas não é regra, pois uma grande parte de casais entre 60 e 74 anos é 

sexualmente ativa, assim como uma pequena minoria com mais de 75 anos e ainda entre os 

viúvos ocorre masturbação. Doenças da velhice podem acarretar incapacidade de um dos 

parceiros ou até a morte, onde geralmente isto ocorre com o homem. 

Estes fatores de diminuição do ato sexual em si não impedem o idoso de vivenciar sua 

sexualidade. Segundo Moraes et al (2011):  

 

 

(...)o sucesso conjugal na velhice está ligado a intimidade, à companhia e à 

capacidade de expressar sentimentos verdadeiros um para o outro, numa 

atmosfera de, segurança, carinho e reciprocidade. A continuidade da 

atividade sexual na terceira idade está ligada a intimidade, sendo improvável 

que uma ocorra sem a outra. (Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia, 

apud Moraes, 2011, p.795)
7
. 

 

 

Como já mencionado, a questão da sexualidade do idoso não implica somente fatores 

individuais e psicológicos, mas também sociais. Para Moraes (2011) a grande parte das 

experiências do indivíduo idoso é marcada por regras sociais na maioria das vezes 

insuficientes, levando-os a se retraírem, impossibilitando-os de realizar aquilo que está ao seu 

alcance ou capacidade. 

Giddens (1993), também analisa as transformações sociais e suas influências nos 

comportamentos dos sujeitos colocando a atividade sexual como uma produção preexistente, 

levando-se em conta os sentimentos e emoções dos indivíduos. Ele escreve sobre o domínio 

                                                 
7
 Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Caminhos do Envelhecer. Rio de Janeiro: Revinter; 1994. 
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potencial libertador que a sexualidade exerce, livres das amarras demarcadas pela civilização 

atual, onde a intimidade requer uma total democratização do domínio interpessoal de forma 

perfeitamente compatível com a democracia na esfera pública. 

Nas afirmações do autor; 

 

 

Um mundo social em que a realização emocional substituísse a maximização 

do crescimento econômico seria muito diferente daquele que conhecemos 

hoje. As mudanças que atualmente afetam a sexualidade, são na verdade, 

revolucionárias e muito profundas. (Giddens, 1993, p.11) 

 

 

 Para este autor, a sexualidade é uma elaboração social que atua no âmbito do poder e 

não puramente um conjunto de estímulos biológicos que encontram ou não uma liberação 

direta e ainda assim a procura do prazer sexual tanto para o homem quanto para a mulher é 

desejável e necessária; uma propriedade potencial do indivíduo. 

Muitas mudanças seguem o percurso de viabilizar o crescimento do capital deixando 

de lado o aspecto humano e sensível das relações entre pessoas. Em nossa cultura, esse 

assunto – sexualidade na terceira idade – não é bem aceito, onde, caso seja manifestada, as 

reações são de repulsa, constrangimento e discriminação. Estas ações foram por muito tempo 

articuladas e exaltadas quanto a este assunto, expondo estes sujeitos ao preconceito, 

marginalizando-os. 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

O IDOSO, SUA SEXUALIDADE E A SOCIEDADE: UMA CONVIVÊNCIA 

PACÍFICA? 

 

 

A sexualidade é objeto de análise sociológica de diversos autores que 

contribuíram para a compreensão do processo histórico que produziu a sua 

autonomização como uma dimensão do humano. Norbert Elias em seu livro 

O processo civilizador descreve como foram construídas fronteiras entre os 

corpos, aumentando o domínio da intimidade dos indivíduos, censurando a 

espontaneidade dos gestos e modelando as demonstrações afetivas. Esse 

processo de controle social mais amplo da gestão das emoções e da 

pacificação das relações entre os indivíduos teve importantes 
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desdobramentos influenciando o modo como se dão as interações corporais. 

Em um longo processo histórico, foram instituídos padrões de privacidade, 

de pudor e de nojo que são de crucial importância para o exercício da 

sexualidade. (HEIBORN, 2006, P.44) 

 

 

 Segundo Alencar (2014) a velhice é demarcada, ainda na concepção de muitos, como 

sinônimo de incapacidade e improdutividade, seja física ou mental, econômica ou social. A 

partir desta realidade, vemos o quão dura é a vivência dos idosos, taxativa e rotuladora, 

levando-os a se anularem para todos os prazeres que se possa dela usufruir. Com a chegada da 

velhice estes conceitos cristalizados se acentuam concomitante aos preconceitos e mudanças 

fisiológicas levando a uma visão estrema do que seja normal, belo e possível ao idoso nessa 

fase da vida. 

 Não só o próprio indivíduo, mas também sua sexualidade – neste caso em específico a 

do idoso – deve ser entendida partindo da ideia de que faz parte da totalidade deste indivíduo, 

devendo ser considerado seu sentido integral, não somente o biológico, mas também na 

interpretação de Alencar (idem): o biopsicossociocultural. 

 Para a autora, a ideia e os conceitos mantidos pela sociedade a respeito da prática 

sexual na fase idosa, ainda decorrem dos pensamentos de que o indivíduo quando alcança a 

fase da velhice, passa a ser assexual, sendo a prática sexual direcionada apenas aos mais 

jovens.  

 Santana (2014) também se debruçou intelectualmente sobre este pensamento, 

destacando que a sociedade discrimina os idosos classificando-os como assexuais e até 

mesmo como “andróginos” não necessitando assim de se relacionar com o outro, numa ação 

para encerrar qualquer possibilidade do idoso exercer sua sexualidade. As mudanças atingem 

ao mesmo tempo os aspectos institucionais da realidade familiar bem como as identidades 

pessoais e as relações mais íntimas entre os membros da família (Santana, idem). Assim, em 

seus estudos ela coloca que a sexualidade, ao patamar dos valores sociais, transforma-se numa 

necessidade pessoal que não necessariamente deveria ser dirigida e institucionalizada para o 

interior das famílias. Isso acaba influenciando os conceitos a respeito também da sexualidade, 

estereotipando esses sujeitos como assexuados, levando a anulação do “ser idoso” por meio 

da negação de todo comportamento que seja à princípio de carinho, de amor, expressão de sua 

sexualidade, assim como a infantilização do idoso contribuem para que estes sujeitos não 

consigam sua independência, seja ela social ou sexual impedindo-os de instituir qualquer 

relacionamento que seja. 
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 Para que se possa ter uma vida sexual satisfatória possibilitando mesmo o melhor 

funcionamento do corpo, um conjunto de atividades onde cada órgão desempenha seu papel 

na promoção de sua saúde, a prática deve ser regular desde sua iniciação até sua vivência na 

velhice. Mas o que fazer se para esses sujeitos isto se tornou um empecilho? 

 Santana (ibidem) afirma que a atividade sexual praticada com regularidade equivale a 

um processo de estimulação, onde quanto mais se pratica maior é a possibilidade de melhorar 

as condições dos órgãos afetados pelo envelhecimento e maior disposição e interesse serão 

constantes em suas vidas.   

 Vários fatores conduzem a este caminho como o pensamento da maioria das pessoas 

quanto ao significado da sexualidade. Para muitos ela se reduz ao órgão genital e ao coito não 

se levando em consideração as questões estruturais tanto biológicas quanto sociais como 

ausência de parceiro por exemplo.  

 Assim, a identidade sexual do idoso não se pode estabelecer pela presença do outro, 

podendo ele se utilizar de outras formas para obter prazer, pois como analisado por Alencar 

(2014), os fatores que podem interferir nas formas de expressar sua sexualidade ou no ato 

sexual decorrem pelos aspectos individuais, fisiológicos e sociais e ainda, mesmo com as 

limitações que podem ocorrer, como por exemplo, limitações físicas decorrentes do tempo ou 

doenças. 

 Estudos confirmam que o julgamento e a vigilância que a sociedade mantém sobre a 

pessoa idosa faz com que ela se sinta retraída, levando-a a não demonstrar sua identidade 

sexual, absorvendo os conceitos da sociedade tomados como verdade, vivendo suas vidas 

determinadas pelo que a sociedade dita como padrão. Isto tem um peso maior nas vidas destes 

sujeitos, pois mesmo com as mudanças fisiológicas ocorridas e também com a repreensão 

social a que estão constantemente submetidos em relação a sua sexualidade, uma parcela 

considerável dos idosos discursa que seus desejos e vontades ainda continuam.   

 Embora seja manifestado o desejo pela atividade sexual nos idosos, mesmo que de 

forma velada, isto não ocorre da mesma forma para homens e mulheres, o sentimento de 

feminilidade ou o pensamento de não mais se sentirem atraentes pelo fato da idade avançada e 

com suas “aparentes” perdas demonstra para elas a diminuição da função sexual. Para a 

pessoa idosa, a questão de um parceiro fixo também é fator importante enquanto para homens, 

mesmo na condição de viúvo, vão à busca de outras parceiras. 

 Deste modo, conclui-se que a cultura da “assexualidade” e o preconceito social 

historicamente construído em torno dos idosos, levam às ideias de que a sexualidade está 
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direcionada aos mais jovens repreendendo a pessoa idosa aos seus desejos, levando-os muitas 

vezes a abdicarem de suas vontades e prazeres no campo da sexualidade. 

 Masters (1997) afirma que ao compreenderem o que acontece com seus corpos, os 

indivíduos nesta fase da idade podem adaptar-se tranquilamente às mudanças, preservando o 

direito de ter sexo e intimidade sem usar critérios falsos como modelo de desempenho. 

 Ele ainda nos apresenta a seguinte concepção: 

 

 

Particularmente importante lembrar é que, opondo-se aos estereótipos 

dominantes, os homens e as mulheres com mais de 60 anos são muito 

diferentes quando se trata de preferências sexuais, atitudes ou 

comportamentos. Tentar lidar apenas com generalidades estatísticas e 

tendências é ignorar a rica individualidade advinda da biografia, dos 

componentes da personalidade e das circunstâncias socioeconômicas, assim 

como as peculiaridades determinantes das voltas proporcionadas pela vida. 

(Masters, 1997, p.505) 

  

 

Para que se consiga um novo reordenamento e novos pensamentos na construção da 

sexualidade humana, deve-se buscar meios para a emancipação dos sujeitos.  

Segundo Giddens (1993) a natureza aberta do projeto global da modernidade tem um 

correlato real no resultado incerto das experiências sociais do cotidiano (Giddens, idem, 

p.214). Para ele a sexualidade tem bastante relevo na civilização moderna por ser a interseção 

com as renúncias do ser humano a favor da segurança técnica que a vida cotidiana oferece. 

Assim ele escreve: 

 

   

A política emancipatória é uma política de sistemas internamente 

referenciais de modernidade; está orientada para controlar o poder 

distributivo e não pode confrontar em seu aspecto generativo. Deixa de lado 

a maior parte das questões colocadas pelo sequestro da experiência. 

(Giddens, 1993, p.214) 

 

 

Este autor coloca, a partir daí, as questões de identidade e poder entre homem e 

mulher, onde a identidade sexual talvez seja construída pelas variadas configurações de traços 

relacionando à aparência, à conduta e ao comportamento. Isto acaba levando a desigualdades 

nos comportamentos, colocando o homem em uma posição de destaque com relação à mulher. 

Com o desenvolvimento das sociedades modernas, o controle dos mundos social e natural – o 

domínio masculino – ficou centralizado na “razão” (Giddens, ibidem, p.218), levando assim 

a formação de conceitos para as mulheres onde seus domínios seriam direcionados pela 

emoção diminuindo suas potencialidades – seu poder em dominar e sobressair ao homem: 
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Ao longo do caminho, a emoção, e as formas de relação social por ela 

inspiradas – tanto o ódio quanto o amor – passaram a ser vistas como 

refratárias a considerações éticas. A razão desvia-se da ética devido à 

dificuldade de se encontrar argumentos empíricos para justificar as 

convicções morais; entretanto, também faz isso porque os julgamentos 

morais e os sentimentos emocionais são considerados opostos (Giddens, 

1993, p.218). 

 

 

Se existem imperativos éticos, para o autor devem ser encontrados no domínio 

público. Observa-se então que para algumas pessoas, com o passar da idade, há uma 

diminuição e até anulação do desejo sexual na terceira idade, mas o que de maneira geral é 

manifesto é que para muitos na sociedade o idoso não tem desejo. Com isso a sociedade 

consolida e mantém seus próprios medos ou incapacidades absorvidas acriticamente com sua 

vivência a respeito de sua sexualidade nesta fase etária, impossibilitando-os de uma abertura, 

uma nova mentalidade que os mostre uma futura e possível habilidade para expressar e 

vivenciar sua sexualidade à medida que envelhecem.  

Toda essa ideologia tem a ver com a busca incessante pelo lucro da atual sociedade em 

que vivemos; a capitalista. Explicitamente, prevalece a ideia de que o “corpo perfeito” é que 

leva o indivíduo ao desejo e prazer sexuais, logo, a velhice, passa a ser assexuada. O que se 

espera com isso? A busca constante pela eterna juventude e pela beleza que movimenta a 

indústria dos cosméticos, das dietas, da estética e a atual Fitiness, muito veiculada nas redes 

sociais, que significa estar em boa forma. Além disso, há uma infinidade de produtos e 

atividades que geram lucro, por trás dessa indução capitalista.  

No entanto, com o alcance da mídia, tudo que é propagado chega também àqueles que 

não têm condições financeiras para arcar com os custos da beleza. Isso leva a frustrações com 

as mudanças do corpo e da aparência que vão acontecendo ao longo da vida. Às vezes as 

pessoas fazem concessões e expressam um esteticismo abstrato, comentando a beleza de um 

rosto ‘marcado pelo tempo’, ‘um pergaminho’. Mas ninguém quer ter essa beleza, essa 

aparência associada ao desgaste e à proximidade com a morte. (MOTTA, 2002, p. 41).  

Dessa forma, aqueles que não podem pagar pela eterna juventude, se negam ao desejo e 

prazer sexual, principalmente as mulheres, justamente porque essa indústria está muito 

voltada para o público feminino. Como afirma Motta, a própria literatura, veicula imagens 

cruéis da velhice, especialmente das mulheres (idem, p.39). Ainda conforme a autora, 
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De forma nada surpreendente, as referências ao envelhecimento e ao corpo 

são, ainda quando não explícitas, feitas sobretudo às mulheres. Não apenas 

porque, do ponto de vista da idade, no curso da vida, elas vão-se tornando 

bem mais numerosas que os homens (60% a 80% da população idosa, 

dependendo do estágio de envelhecimento e do país em questão e apesar de 

o estresse contemporâneo contribuir para aproximar essas cifras), mas 

principalmente porque do ponto de vista do gênero as mulheres sempre 

foram, tradicionalmente, avaliadas pela aparência física e pela capacidade 

reprodutiva. Em suma, pelo estado do seu corpo: pela beleza que possa 

exercer atração, pela saúde que permita reproduzir, pela docilidade de um 

corpo que se deixe moldar para tudo isso e também pela domesticidade, 

objeto permanente de gestão social. (idem, p. 45)  

 

 

O exposto acima explica o porquê dessa indústria estar tão voltada ao público 

feminino. As mulheres são muito mais cobradas pela sociedade por beleza, boa forma e 

juventude. É um número maior de pessoas para dar lucros ao capital. Não que os homens não 

sejam atingidos por essa indústria, uma vez que o objetivo é que todos consumam e é notável 

o aumento do número de homens aderindo ao culto à beleza, ao corpo e à eterna juventude. 

Os comportamentos e as visões que se tem do mundo são construções sociais que vão 

se formando de acordo com os interesses da classe dominante. Em diferentes conjunturas, a 

sexualidade sempre esteve ligada ao desenvolvimento capitalista, como forma de manipulação 

das mentes humanas para o atendimento de acumulação do capital, não podendo ser 

obstáculo, mas forma de gerar lucro. 

O envelhecer, que foi permitido pelo avanço da ciência e da medicina, acabou por 

aumentar a expectativa de vida das pessoas. Dessa forma, o capitalismo precisou repensar 

suas estratégias, criando novas formas de fazer com que esse público continuasse a gerar 

lucros para além da indústria farmacêutica e privatização da saúde. Cria-se, então, a indústria 

da eterna juventude que não está acessível a todos. Assim, novamente, o capitalismo precisa 

se repensar para usufruir do vigor daqueles que com suas aposentadorias, mal conseguem 

consumir o básico.  

Portanto, passa-se agora a requisitar os idosos no mercado de trabalho, mas uma vez 

utilizando-se do poder ideológico midiático para fazê-los se sentir úteis, felizes e joviais, 

atribuindo ao trabalho à fonte da juventude. Como exemplo de apelo midiático, o programa 

Hora do Faro apresentado por Rodrigo Faro na Record exibiu em 07 de junho de 2015 uma 

matéria a respeito de uma caminhoneira de 85 anos que continuava trabalhando na ocasião. 

Como é evidenciado por Motta (2002), 
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[...] corpos que há muito já não são bons para o trabalho, voltando agora a 

ser requisitados pelo mercado, pelo mérito da falta de exigência da carteira 

assinada, do passe livre em transportes, da fila especial e mais rápida nos 

bancos e pelas virtudes, até então não capitalistas, da paciência, da 

experiência e da criatividade cotidianas. E com isso sentindo-se mais 

saudáveis. (Motta, 2002, p. 48)  

 

 

Nota-se que o capitalismo manipula a humanidade de acordo com seus interesses. 

Conforme o autor, a classe dominante mantêm duas imagens sociais referentes ao idoso: [...] 

a tradicional, naturalizada, do velho inativo, respeitável, mas inútil; e a nova imagem, mais 

dinâmica e participante, embora apenas em determinadas situações sociais (Motta, idem). 

Essas determinadas situações são aquelas que convêm ao capitalismo, que trará 

benefícios ao seu acúmulo de riquezas. 

Deve-se, portanto, analisar que a naturalização da velhice e dos estereótipos que o 

acompanha é conveniente à classe burguesa, assim como a naturalização da pobreza e do 

próprio capitalismo. Assim, culpa-se o indivíduo pela sua condição ou o estimula a aceita-la 

como natural. Dessa forma mantêm-se a desmobilização da classe trabalhadora na luta 

enquanto classe.  

Embutido nessa naturalização da velhice está a visão assexuada do idoso, também 

naturalizada como algo inerente à idade, visto que ao sexo se atribui um corpo jovial, 

saudável e “em forma”. Ainda conforme Motta (ibidem), 

 

 
O maior aliado do preconceito contra os velhos pode vir, mesmo, das 

assertivas e prescrições científicas. Se por um lado há o discurso teórico de 

médicos mais lúcidos de que velhice não é doença; se Veras (1994), por 

exemplo, afirma ter encontrado, em sua pesquisa no Rio de Janeiro, uma 

população idosa em que mais de 80% são saudáveis; por outro lado, 

encontra-se, a cada passo, o discurso explícito da doença ou da(s) perda(s) 

como próprias da velhice. Sugerido, ou posto de fora, é incorporado 

frequentemente pelos idosos como expectativa do processo ou até 

acontecimento inarredável. (Motta, 2002, p. 44) 
 

 

Essas prescrições científicas reforçam o preconceito tanto da sociedade quanto do 

próprio idoso porque tem representatividade de um saber que sobrepõe as sabedorias 

populares. Nesse sentido, torna-se um instrumento à favor do capital, que acaba por atendê-lo 

porque o discurso de que a velhice não é doença é um artifício ideológico para induzir o idoso 

a voltar ao mercado de trabalho e o de que a doença é própria da velhice é para naturaliza-la 

com o objetivo de que esse idoso se conforme com a sua condição.  
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No entanto o que se observa atualmente em conversas entre as pessoas nas filas de 

banco, postos de saúde, entre outros, é a recusa do direito do atendimento preferencial aos 

idosos por exemplo, alegando que os mesmos têm o dia livre e tempo para ficarem em filas o 

que representa que o discurso de que a velhice não é doença é o mais interessante para o 

capital. Essas concepções acríticas são absorvidas pela população por meio de diversos 

mecanismos dominantes, formulados e utilizados principalmente pela mídia que reproduz 

ideologias que vão contra o reconhecimento dos direitos dos idosos e que estimulam a 

individualidade e o egoísmo.  

Poderemos perceber que à medida que o capitalismo avança, as pessoas vão se 

tornando mais alienadas. Conforme Padilha (2006) essas pessoas agem de forma mecanizada 

e acrítica. Mesmo em seu descanso, a televisão as tira da possibilidade de pensar criticamente 

e isso atinge grande parte da população [...] uma vez que a imprensa escrita se restringe às 

camadas superiores da população, enquanto a televisão atinge todas as camadas sociais 

(idem, p.100). Nesse sentido, as pessoas vão se tornando quase que uma espécie de fantoche 

em que suas atitudes representam os interesses do próprio capital.  

Reportando ao autor Teixeira (2008) já mencionado no Capítulo I desta monografia 

página 30, os interesses capitalistas fazem com que as pessoas não reconheçam [...] as 

condições materiais de existência na sociedade do capital; o fato de que há idosos em 

diferentes camadas, segmentos e classes sociais, que eles vivem o envelhecimento de forma 

diferente [...] (idem, p. 41). 

Com isso, conforme a autora, desconsideram a fase da vida em que as pessoas pobres 

vivem as consequências das relações de produção do modo capitalista. Abaixo, a autora 

explicita a particularidade da forma como se dá a transição para o capitalismo no Brasil e as 

relações de produção que, 

 

 
[...] não apenas em fase tardia, mas também em condições de dependência e 

subordinação na hierarquia da divisão internacional do trabalho, associado 

aos mecanismos internos de dominação de classe e de super exploração do 

trabalho, de subsunção do trabalho ao capital, que articulado às modernas 

formas e processos de trabalho, engendraram uma ordem social de alta 

concentração de renda e desigualdades sociais, com mecanismos de ultra 

seletividade, rotatividade e de uso intensivo e extensivo do trabalho humano, 

com amplos excedentes de força de trabalho, sem capacidade de inserção no 

mercado formal de trabalho que para sobreviver submete-se ao submundo da 

informalidade, em relações precárias de trabalho e sem proteção social, e 

imprimindo particularidades na condição social dos idosos das classes 

subalternas. (idem, p.32)   
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Embora muitas doenças acometam essa fase da vida, ela não deve ser considerada 

como assexuada. O idoso também necessita viver de forma sadia, com direito a viver a sua 

sexualidade.  

 

No imaginário social, o envelhecimento é um processo que concerne à 

marcação da idade como algo que se refere à natureza, e que se desenrola 

como desgaste, limitações crescentes e perdas, físicas e de papéis sociais, em 

trajetória que finda com a morte. (Motta, 2002, p. 41)  

 

 

Minayo, Ximenes e Deslandes (2002) apresentam em seus estudos o abandono dos 

idosos pobres pela saúde e a responsabilização e culpabilização dos mesmos pelas suas 

condições em que algumas matérias jornalísticas “[...] tendem a expressar a visão dominante 

de que os problemas de saúde são decorrentes de práticas e estilos de vida das pessoas” 

(idem). 

A culpabilização dos indivíduos é uma das características do capitalismo que desvia de 

si mesmo a culpa de suas atrocidades, fazendo com que as pessoas se sintam responsáveis por 

seus problemas que na verdade é resultado da própria desigualdade produzida por esse modo 

de produção.  Assim acabam por se sentirem eternos devedores da benevolência do Estado, 

capturado pelo capitalismo com o propósito de apaziguar a luta da classe trabalhadora, no 

intuito de frear as suas revoltas. Dessa forma buscou-se criar estratégias, como as políticas 

públicas que passaram a expressar os direitos conquistados pela classe trabalhadora.  No 

entanto, buscaram-se também estratégias que pudessem regredir esses direitos de forma que 

os trabalhadores ficassem refém da classe dominante. Assim surge o neoliberalismo e a 

consequente reforma do Estado que passa a regredir os direitos, focalizando-os aos mais 

pobres, privatizando a coisa pública, as políticas sociais e transferindo a responsabilidade do 

Estado para o “terceiro setor”, não só às ONG’s e à sociedade, mas também à família e ao 

próprio indivíduo. 

É nesse cenário, que, entre outras políticas públicas, conforme Paiva (2014), a Política 

Nacional de Saúde é atingida pela contrarreforma do Estado, em que se deu a contrarreforma 

do SUS promovendo a dificuldade de acesso aos serviços públicos de saúde, principalmente 

aos idosos mais pobres. 

“Àqueles em condições, um pouco melhor, o capitalismo trata de criar formas que 

‘põem em circulação o dinheiro dos velhos”. (Motta, 2002, p. 38)  
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No que diz respeito ao envelhecer e sua sexualidade, o capitalismo manipula a seu 

favor, de acordo com seus interesses.  Cria a necessidade dos medicamentos para tratar a 

impotência, cria os preconceitos ao sexo na velhice para manipulação da busca pela eterna 

juventude. Cria e recria formas de lucrar reprimindo ou liberando os desejos conforme sua 

vontade. 

Quando visto como saudáveis, como já foi evidenciado neste capítulo, os idosos são 

apontados como desocupados. Mas não podemos culpabilizar as pessoas por ter esse tipo de 

visão, pois a isso está articulado o processo ideologizante da sociedade capitalista e o 

desenvolvimento dessa sociedade que cada vez mais manipula a classe trabalhadora.  

É necessário que seja promovido constante educação popular que leve às pessoas às 

informações que irão suscitar a reflexão crítica sobre o que significa direitos humanos e o 

processo histórico percorrido para que possam compreender que os direitos são conquistas 

históricas da classe trabalhadora, dos quais jovens, adultos e idosos de ontem e de hoje 

lutaram e lutam por direitos. Nesse processo de educação popular, o profissional de Serviço 

Social deve atuar fazendo valer um dos princípios fundamentais do seu código de ética, o 

inciso VI, em que evidencia o “empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, 

incentivando o respeito à diversidade, à participação de grupos socialmente discriminados e à 

discussão das diferenças”. (p. 23) 

Reportando ao primeiro capítulo desse trabalho, nas palavras de Lima (2010) “o lugar 

do idoso” é onde ele queira participar, onde ele possa ser um sujeito ativo. Nesse sentido, 

mais uma vez o profissional de Serviço Social deve orientar esse idoso observando outro dos 

princípios fundamentais do Código de Ética do Assistente Social, o inciso I com 

“reconhecimento da liberdade como valor ético central e das demandas políticas a ela 

inerentes – autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais” (p. 23) para que 

este idoso compreenda-se como protagonista da sua própria história e sujeito de direitos. Que 

possa compreender sua sexualidade e o processo ideológico que o cerca para lutar por mais 

esse direito. Nesse sentido, fazendo menção ao capítulo II dessa monografia, é necessário 

buscar meios para uma intervenção crítica capaz de entender o indivíduo na sua 

complexidade, como resultado do meio social, logo, propício aos preconceitos, medos e 

temores próprios de sua cultura. Para isso, faz-se necessário também; constantes estudos e 

pesquisas sobre esse segmento da sociedade. 

Devido à complexidade dessa fase da vida é preciso também atuar de forma 

interdisciplinar porque a conjuntura em que vivemos leva a demandas diversas, das quais a 

psicológica, pois, 
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[...] o envelhecimento deixa de ser apenas uma fase biológica, passando a ter 

diferentes construções de acordo com as relações de poder, as expectativas 

dos papéis sociais das pessoas no grupo, as relações de gênero e os conflitos 

que fazem parte da vida, podendo encaminhar situações de readaptação, 

invenção de valores e/ou exclusão. (HECK E LANGDON, 2002, P. 129) 

 

 

Buscar trabalhar os conceitos pré-existentes, estimular sua independência e promoção 

social modificando suas realidades devem ser ações do Serviço Social praticadas em conjunto 

com profissionais de outras áreas, como por exemplo o profissional da enfermagem e da 

psicologia
8
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

                                                 
8
 Conforme o artigo 10 do Código de Ética do Assistente Social, Capítulo III, das relações com Assistentes 

Sociais e outros/as profissionais, um dos deveres do Assistente Social na alínea d é o de “incentivar, sempre que 

possível, a prática profissional interdisciplinar”. 
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 Após pesquisas e estudos para construção deste trabalho e por meio de sua realização, 

podemos inferir que o processo de envelhecimento não é um processo natural, mas sim social, 

assim como o assunto que envolva a sexualidade na terceira idade, considerando culturas, 

comportamentos e história. 

 O meio determina as várias formas de envelhecimento e, embora haja ainda muito 

preconceito e a ideia de inutilidade quanto ao ser idoso, esta visão sofreu alguma alteração 

com as novas perspectivas e avanços da medicina e farmacologia. O envelhecimento 

conquistou publicidade por meio da mídia e com isso visibilidade social. O envelhecimento 

ocorre de forma bastante diferenciada entre o homem quanto para a mulher e também entre os 

homens e entre as mulheres, o que nos faz afirmar que se trata de uma questão de gênero e de 

classe, respectivamente. Por esse motivo está longe de ser um modelo de igualdade e 

conquista de direitos. 

 Importante compreender que a sexualidade do idoso deve ser considerada não de 

forma isolada, mas procedente tanto da sua individualidade quanto da coletividade, tanto dos 

sujeitos como de seus ambientes e experiências cotidianas, necessitando ser analisadas 

biológica, psicológica, social e culturalmente. 

 É de grande monta considerar que o idoso tem desejos e vontades e que sua 

sexualidade pode ser expressos através de carinho e afeto e não somente e apenas pelo ato 

sexual em si. 

 Ao movimentar o comércio tanto para a estética quanto para a saúde, percebe-se que a 

velhice é permeada por contradições e imposições consequentes do modo de produção 

capitalista, que mantém enquanto características marcantes a desigualdade e o poder de 

exploração entre os homens, criando sempre mecanismos para a manutenção da ideologia 

dominante. São colocados pensamentos e ideias de valorização do corpo e da beleza onde 

seriam estes corpos valorizados em sua juventude levando ao pensamento de que vivenciar a 

sexualidade só seria possível aos jovens. 

 Existe ainda uma considerável parcela de idosos tanto dependentes quanto 

independentes, responsáveis pelo aumento da população idosa mostrando a real urgência de 

uma reforma na previdência social. 

 São demandadas necessidades de transformação tanto nas mentalidades dos sujeitos 

quanto na economia, haja vista o constante e rápido crescimento da população idosa.   

Há duas concepções de envelhecimento: uma como processo natural e biológico do 

ponto de vista gerontológico e outra, negando a anterior mostra a velhice como processo 

estrutural, do ponto de vista social, expressão da “questão social”.  
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 A partir daí, a Gerontologia Social deve ser entendida e compreendida em sua 

interdisciplinaridade possibilitando trocas de conhecimentos, debates e questionamentos 

acerca dos seus conceitos possibilitando chegar ao entendimento de que a velhice é 

estigmatizada e marginalizada por meio da história. 

 Mesmo dentro do atual modelo econômico que produz e reproduz as diferenças sociais 

excluindo e aumentando, as desigualdades, devemos sempre buscar caminhos para uma 

velhice respeitável prevalecendo seus direitos e deveres. Referente ao assunto sexualidade 

infere-se que independente da idade o seu desenvolvimento é primordial para realização 

pessoal e consequentemente coletivo, fazendo prevalecer ao cidadão sua liberdade, igualdade 

e direitos. 

 Por meio da mídia enfatizam-se possibilidades de uma velhice sem estigmas e 

preconceitos, embora todo o seu processo envolva relações de poder em cada sociedade. A 

sexualidade deve ser problematizada e esclarecida num trabalho conjunto interdisciplinar, 

considerando áreas, como por exemplo, Enfermagem, Psicologia e Serviço Social, pois, para 

além das particularidades de cada uma, é evidentemente a necessidade de uma construção 

crítica, política e social.  

 Ainda hoje discutimos acerca do papel da mulher em nossa sociedade, não sendo 

diferente no que diz respeito ao conceito de sexualidade feminina. Nos dois casos se evidencia 

o machismo da sociedade, colocando o homem sempre em posição superior. Quanto ao 

conceito de sexualidade feminina por exemplo é destacada uma relação à sua capacidade 

biológica, pocriativa e familiar enquanto para o homem, sua sexualidade se define por sua 

colocação social, o provedor das famílias. 

 Mesmo com muitas mudanças, com a propagação da mídia com demonstrações de um 

novo idoso, estas transformações seguem o caminho a possibilitar o crescimento do capital 

levando as relações entre as pessoas a descambar na impessoalidade. Assim, cabe a nós 

percebermos que todas as atitudes humanas vão sendo construídas e direcionadas pela classe 

dominante.   
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