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RESUMO 
 
 

ARCOVERDE, M. A. M. A PERCEPÇÃO DA SEXUALIDADE DO CORPO IDOSO. 
2006. 88 f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) – Universidade Federal do 
Paraná. 
 
 
A sexualidade é a dimensão humana que está presente em toda a trajetória 
existencial e pode ser vivenciada de diferentes maneiras em cada momento, 
manifestando-se mediante a expressão do corpo. Todavia, é permeada de mitos e 
tabu, principalmente quando relacionada ao idoso, porque a colocamos dentro de 
padrões que, às vezes, não são acessíveis ao seu vivido. Esta pesquisa é qualitativa 
de abordagem fenomenológica e teve como objetivo perceber como o idoso entende 
e vive sua sexualidade. Foi realizada no período de janeiro a junho de 2006 e os 
atores foram 10 idosos com idade entre 61 e 83 anos - quatro do sexo feminino e 
seis do masculino. A coleta dos discursos se deu mediante entrevista semi-
estruturada gravada em meio digital. A análise dos discursos seguiu os momentos 
da trajetória fenomenológica: descrição, redução e compreensão fenomenológica, e 
dela surgiram três temas: O outro como fonte de desejo, prazer e sentimentos; 
Faces ocultas e o emergir da sexualidade e O reconhecimento da modificação da 
expressão da sexualidade na terceira idade. Os discursos desvelaram a 
manifestação da sexualidade a partir da relação de encontro entre os corpos 
viventes que se atraem, se percebem, se tocam. Assim, estabelecem uma relação 
de troca e de parceria permeada pelo desejo, carinho, prazer, ternura e amor que 
lhes permitem não estarem unicamente focados no ato sexual ou na procriação, mas 
passam a vivenciá-la como possibilidade de prazer que alimenta a vida amorosa e 
afetiva do ser humano. Os discursos também elucidaram que os idosos manifestam 
a sua sexualidade mediante a prática de atividades de lazer como dançar, ouvir 
música, jogar tênis, sair para jantar, ir ao teatro, visto que possibilitam o “estar com o 
outro” em espaços coletivos. Enfim, foi possível compreender ainda que os idosos 
reconhecem as modificações que ocorrem no seu corpo como conseqüência do 
processo de envelhecimento que afeta seu desempenho sexual. Embora não 
possuam o conhecimento científico adequado de todas as alterações que 
acompanham o seu corpo, durante a trajetória existencial, eles as reconhecem como 
fatores que apenas modificam a expressão da sua sexualidade, o que não os 
impede de manifestá-la, pois o desejo e a libido permanecem. Esta pesquisa 
apontou para as possibilidades da expressão da sexualidade na terceira idade que 
transcende a concepção biológica e possibilita uma visão mais positiva, não apenas 
do processo de envelhecimento, mas também da sexualidade dos idosos.  
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ABSTRACT 
 
 
ARCOVERDE, M. A. M. THE PERCEPTION OF THE SEXUALITY OF THE AGED 
BODY. 2006. 88f. Thesis (Masters gedree in Nursing) – Federal University of  
Paraná (UFPR), Curitiba, Brazil. 
 
 
Sexuality is the human being dimension that is present in all the existencial trajectory, 
able to be lived in different ways at each moment, disclosing itself by means of the 
expression the body, that is, of the corporeity. However, is encircled of myths and 
taboo, mainly when related to the aged, because we put it inside it of standards that, 
sometimes, are not accessible what was lived. This research is qualitative of 
phenomenological boarding that had as objective to perceive how the aged ones 
understands and lives its sexuality. This research was done through January – June 
2006, and the actors were 10 aged between 61 and 83 years old, four women and 
six men. The collection of the speeches if gave by means of interview half-
structuralized recorded in digital way. The analysis of the speeches followed the 
moments of the phenomenological trajectory: description, reduction and 
phenomenological comprehension, and of it had appeared three subjects: The other 
as source of desire, pleasure and feelings; Occult faces and emerging of the 
sexuality and The recognition of the modification of the expression of the sexuality in 
the third age. The speeches disclose manifestation of sexuality from relation of 
meeting between bodies living that are attract, perceive, touch. Thus, they establish a 
relation of exchange and partnership encircled for the desire, affection, pleasure, 
tenderness and love that allow them not only focus in the sexual act or the 
procreation, but start to live deeply it as pleasure possibility that feeds the loving and 
affective life of the human being. The speeches had also shown that the aged ones 
reveal its sexuality by means of the practical one of activities of leisure as to dance, 
to hear music, to play tennis, to leave supper, to go to the theater, since they make 
possible "to be with the other" in collective spaces. At last, it was possible to still 
understand that the aged ones recognize the modifications that occur in its body as 
consequence of the aging process that affects its sexual performance. Although the 
alterations do not possess adequate the scientific knowledge of all that follow its 
body, during the existencial trajectory, them they recognize as factors that only 
modify the expression of its sexuality, what it does not hinder them to reveal it, 
therefore the desire and the libido remains. This research pointed not only with 
respect to the possibilities of the expression of the sexuality in the third age that 
exceeds the biological conception and makes possible a more positive vision, of the 
process of aging, but also of the sexuality of the aged ones. 
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