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RESUMO 

 

O presente estudo teve como principais objetivos caracterizar alguns aspectos da sexualidade 

de pessoas idosas que vivem num lar residencial, perceber a importância que a mesma 

adquire nesta fase da vida e identificar as suas dificuldades na vivência da sexualidade, tendo 

em conta os fatores que podem exercer influência, designadamente a situação de saúde ou o 

facto de residirem num lar.  

 

Em termos metodológicos foram realizadas 31 entrevistas, tendo-se recorrido ao método da 

Grounded Theory.  

 
Com base nas informações dos entrevistados, constatou-se que, por parte das mulheres, há 

uma clara desvalorização da vida sexual no presente, que pode decorrer da vivência de 

experiências sexuais negativas quando eram mais novas.  

Outra conclusão que resulta do estudo prende-se com o facto de as mulheres se resignarem 

perante a impossibilidade de os maridos poderem ter relações sexuais, embora tenham sido 

identificados outros constrangimentos que dificultam a vivência de relações sexuais: por um 

lado, a inexistência de potenciais parceiros sexuais no lar e, fundamentalmente, questões de 

ordem moral, que as mulheres colocam a si próprias.  

Por fim é de referir a dificuldade que os entrevistados manifestaram em falar da sexualidade.   

 

A partir deste estudo pode concluir-se que, no caso deste lar, a sexualidade não assume 

grande importância para os entrevistados, o que contraria estudos idênticos realizados noutras 

condições. Neste sentido, afigura-se importante realizar outros estudos sobre esta matéria, 

visando aprofundar o conhecimento sobre a sexualidade das pessoas idosas.  

 

 

Palavras-chave: sexualidade; comportamento sexual; pessoas idosas; lar de pessoas idosas; 

Portugal; Grounded Theory. 
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ABSTRACT 

 

This study aims to characterize some aspects of the sexuality of elderly people living in a 

nursing home; to understand its importance in this life stage and to identify their difficulties in 

sexual life. The study aims also   to find out the most important factors which have more impact 

on sexuality, namely health status or living in a nursing home. 

 

the research has been based on 31 qualitative interviews, using the Grounded Theory 

approach. 

 

Interviews show that there is a clear devaluation of sexual life in the present, which can be 

related to negative sexual experiences in the past. 

 

The women in the study said that they had accepted with resignation the difficulties of their 

husbands to have sexual intercourse. Other constrains to enjoy sexuality were the difficulty to 

meet sexual partners in nursing home and moral issues with origin in cultural patterns where 

women have been socialized. 

Our findings do not support the conclusion of others studies which show a continued interest on 

sex in advanced ages. So there is a need for new research in similar contexts. 

 

 

 

Key words: sexuality; sexual behaviour; elderly people; nursing home; Portugal; Grounded 

Theory.  
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INTRODUÇÃO 

 

O tema da presente dissertação de mestrado prende-se com a sexualidade das pessoas 

idosas, tendo em conta as suas próprias perspetivas. O estudo insere-se no curso de mestrado 

em Política Social no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, tendo sido orientado 

pelo Professor Doutor Fausto Amaro. 

 

Há algumas décadas atrás, a sexualidade humana constituía um tema muito difícil de 

discussão, uma vez que a literatura sobre o mesmo era praticamente inexistente. Os primeiros 

estudos relativos a esta temática remontam ao final do século XIX e início do século XX, 

salientando os trabalhos pioneiros de Henry Havelock Ellis e Sigmund Freud. Porém, só a partir 

dos anos 60 o estudo da sexualidade humana passou a ser reconhecido, sendo que desde 

essa altura surgiram diversos investigadores que desenvolveram estudos associados à 

sexualidade e comportamento sexual, como é o caso de Masters e Johnson e Kaplan.  

Não obstante o progresso científico verificado nos últimos anos, a sexualidade continua a ser 

um tema muito reprimido pela sociedade em geral, pautado pela existência de mitos e 

preconceitos. Este posicionamento face à sexualidade leva a que muitas pessoas apresentem 

um grande desconhecimento sobre questões relacionadas com a mesma, o que pode 

comprometer o comportamento e o desenvolvimento sexual dos indivíduos.  

A resistência em discutir o tema da sexualidade humana poderá acentuar-se quando é feita 

referência à sexualidade das pessoas idosas. Culturalmente, tende a defender-se a ideia de 

que a dimensão sexual da pessoa idosa se esgota ao longo de seu processo de vida, sendo 

que esta crença leva alguns profissionais, bem como familiares, a reprimir manifestações da 

sexualidade das pessoas idosas.  

Todavia, os estudos indicam que a sexualidade representa uma das dimensões com impacto 

significativo sobre a qualidade de vida, independentemente da idade da pessoa, pelo que, a 

sexualidade e a atividade sexual constituem fatores importantes para as pessoas idosas.  

Perante esses factos, importa desenvolver meios para melhor atender às dificuldades do 

crescente grupo de pessoas idosas, de modo a que este grupo populacional em expansão 

possa beneficiar de um envelhecimento de qualidade.  

 

O envelhecimento da população representa atualmente um fenómeno mundial, sendo que a 

situação portuguesa não constitui uma exceção. Nos últimos anos o envelhecimento da 

população portuguesa traduziu-se por um decréscimo da população jovem e um aumento da 

população idosa. Esta tendência demográfica resulta não só da baixa natalidade, que se tem 

acentuado nos últimos anos e não permite já a renovação das gerações, mas também do 
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aumento da esperança média de vida, que levou a um aumento da longevidade. Neste 

momento o número de pessoas idosas ultrapassa largamente o das crianças.  

 

Esta realidade em termos demográficos exige que o país e o estado se adaptem à composição 

da população e que se criem estratégias para dar resposta às necessidades de cada grupo 

etário, nomeadamente das pessoas idosas. Um envelhecimento com qualidade pressupõe uma 

capacidade de resposta adaptativa aos desafios relacionados com o avanço da idade.  

 

A pertinência deste tema decorre do facto de, tal como já foi referido, a população portuguesa 

ser uma população envelhecida, levando à necessidade de uma melhor preparação e de um 

aumento do conhecimento por parte dos profissionais e dos familiares que lidam com as 

pessoas idosas.  

Por outro lado, é fundamental que as pessoas idosas tenham acesso à informação, na medida 

em que os declínios no rendimento e as perdas funcionais que ocorrem com o processo de 

envelhecimento, podem ser compensados através da otimização do desenvolvimento pessoal 

e fazendo com que os fatores de crescimento existam ao longo de todo o ciclo de vida. Deste 

modo, procurar oportunidades de desenvolvimento, melhorar potencialidades e compensar 

défices é sempre possível (Fernández-Ballestros, 2002).   

 

Na sequência desta ideia, o presente estudo pretende dar um contributo para aprofundar o 

conhecimento sobre a temática da sexualidade das pessoas idosas, tendo em conta a sua 

própria perspetiva e sobre a influência de duas variáveis: as pessoas idosas que participaram 

no estudo estão integradas numa resposta social, mais concretamente num lar; e são 

provenientes de zonas rurais, designadamente do concelho de Alenquer, distrito de Lisboa. Foi 

dada oportunidade às pessoas idosas de se pronunciarem sobre as suas experiências de vida, 

situação atual e dificuldades sentidas no presente na vivência da sua sexualidade. Esta 

auscultação constitui uma mais-valia na medida em que, para a obtenção de indicadores da 

qualidade de vida e bem-estar das pessoas idosas, do ponto de vista das próprias, é um dado 

que pode ser fundamental para dinamizar medidas adequadas a essa população, que 

permitam alcançar um envelhecimento ativo (Sousa et. al. 2003).  

 

 

Todavia, existem também motivações pessoais que levaram à seleção deste tema. Pretendia-

se aprofundar esta área do saber relacionada com as pessoas idosas, na medida em que a 

experiência profissional incidia exclusivamente na área das Crianças e Jovens em Risco, 

sendo que a realização deste trabalho iria constituir um complemento em termos de formação 

académica e valorização profissional.  
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No que se refere à sua estrutura, o trabalho encontra-se dividido essencialmente em duas 

partes: a primeira constituída pelo Enquadramento Teórico e a segunda pelo Estudo Empírico. 

 

A Parte I, designada por Sexualidade e Envelhecimento, contempla a revisão da literatura 

existente relativa ao tema em causa, e é composta por três capítulos: Capítulo 1 – O 

Fenómeno do Envelhecimento, Capítulo 2 – O Conceito de Sexualidade e Capítulo 3 – Outros 

estudos sobre a temática da Sexualidade das pessoas idosas. Ao longo destes capítulos são 

discutidos e apresentados diversos aspetos que resultaram da pesquisa teórica e documental 

que antecedeu a recolha dos dados no terreno, e que permitiu consolidar o conhecimento 

sobre o tema em estudo.  

 

A Parte II refere-se ao Estudo realizado num lar de pessoas idosas do concelho de 

Alenquer, sendo igualmente composta por três capítulos: Capítulo 4 - Metodologia e 

Objectivos, Capítulo 5 - Apresentação dos Dados, Capítulo 6 – Conclusões. No Capítulo 4 

onde é abordada a Metodologia são explicados os procedimentos utilizados no estudo, sendo 

que o princípio norteador da pesquisa está subjacente à Grounded Theory. É feita uma 

caracterização da amostra e como é que procedeu à sua construção, bem como à recolha e 

análise dos dados. Sendo que o estudo decorreu num lar de pessoas idosas situado em 

Alenquer, é apresentada uma breve caracterização do concelho e do contexto do estudo. No 

Capítulo 5, designado Apresentação dos Dados, é feita a identificação da população que 

constitui a amostra e são discutidos os dados obtidos. O trabalho termina com a apresentação 

das Conclusões (Capítulo 6) que resultaram da discussão dos dados, e no seguimento destas 

são apresentadas algumas propostas de ação. 
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CAPÍTULO 1 - O FENÓMENO DO ENVELHECIMENTO 

 
 

1.1. Breve perspectiva histórica 

 
Na Grécia Antiga, defendia-se que o vigor da força da vida se esgotava no processo normal de 

envelhecimento, e observou-se que as pessoas idosas estavam sujeitas a vários problemas de 

saúde, tais como dores articulares e perda da capacidade visual e auditiva (Murphree e 

Neighbors, 2009)  

De 1561 a 1626, com o contributo de Sir Francis Bacon deu-se início à abordagem científica do 

envelhecimento, que seria responsável pelo declínio físico das articulações e da visão. De 

acordo com o autor, o processo de envelhecimento era influenciado por vários fatores, 

nomeadamente a estatura física, o temperamento, o ambiente, o regime alimentar e a 

hereditariedade (Murphree e Neighbors, 2009). 

Metchnikoff (1845-1916) considerava o envelhecimento um processo fisiológico natural com 

início no momento da conceção, e Nasher (1863 a 1944) defendia que as doenças 

relacionadas com a idade eram distintas do envelhecimento como processo normal (Murphree 

e Neighbors, 2009).  

Em 1878, Litré definia envelhecimento no seu dicionário como sendo “a última idade da vida, 

cujo início se fixa no sexagésimo ano, mas que pode ser mais ou menos avançada ou 

retardada, segundo a constituição individual, o género de vida, e uma série de outras 

circunstâncias” (Pinto e Botelho, 2007: 493).  

Outra definição é apresentada por Disraelli, segundo o qual é possível distinguir três períodos 

de velhice: o primeiro período, em que a pessoa idosa toma consciência da diminuição das 

suas faculdades; o segundo período, em que a pessoa idosa e as pessoas que a rodeiam têm 

consciência dessa diminuição; e o terceiro período, em que só as pessoas que rodeiam a 

pessoa idosa têm consciência da diminuição das suas capacidades. (Pinto e Botelho, 2007) 

Finalmente, em 1994, Ladislas Robert define envelhecimento como “a perda progressiva e 

irreversível da capacidade de adaptação do organismo às condições do ambiente” (Pinto e 

Botelho, 2007: 494) 

 
 
 

1.2. O Conceito de Envelhecimento  
 

 
Estudar o processo de envelhecimento humano implica tentar compreender os aspetos 

individuais e sociais da vida, desde os fatores genéticos e biológicos aos aspetos 

psicossociais, comportamentais e ambientais. (Pinto e Botelho, 2007). 

 

Ao longo do tempo foi possível identificar cinco padrões básicos que são característicos do 

envelhecimento: (Murphree e Neighbors, 2009) 
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- Aumento da mortalidade; 

- Alterações na composição do organismo, nomeadamente diminuição da massa corporal e 

aumento das gorduras; 

- Alterações progressivas, de caráter degenerativo; 

- Menor capacidade de adaptação a mudanças ambientais; 

- Maior vulnerabilidade a múltiplas doenças.  

 

Os vários conceitos de envelhecimento procuram de alguma forma determinar a idade a partir 

da qual se começa a envelhecer, embora não haja uma concordância, a nível mundial, de uma 

idade cronológica em que a pessoa passa a ser considerada idosa.  

 

Para o Conselho da Europa, tal como para a Organização de Cooperação e Desenvolvimento 

Económico (OCDE), o conceito de população idosa adotado refere-se a pessoas com 65 e 

mais anos. Trata-se de uma definição administrativa, aplicada para efeitos de reforma, sendo 

também utilizada nos diversos indicadores demográficos (Pinto e Botelho, 2007). 

 

A Organização Mundial de Saúde adotou o critério do intervalo de idades entre os 60 e os 65 

anos para definir as pessoas idosas, o que, na maioria dos países desenvolvidos, corresponde 

ao início da idade da reforma, sendo que o fator cronológico assume aqui uma importância 

significativa. De facto, a componente biológica é fundamental no processo de envelhecimento, 

e tem uma dinâmica própria, sobre a qual o ser humano não tem qualquer influência ou poder 

de decisão
1
. Todavia, nos países em vias de desenvolvimento, o tempo cronológico tem pouca 

importância no que se refere ao envelhecimento, verificando-se outros significados socialmente 

construídos sobre a idade e que são mais relevantes, designadamente os papéis atribuídos às 

pessoas mais velhas. Por exemplo, sabe-se que em algumas tribos os elementos mais velhos 

assumem a liderança do grupo, tendo em conta a sabedoria que detêm, resultante de muitos 

anos de experiência. Em alguns casos, é a perda desses papéis que acompanham o declínio 

físico que é importante na definição de “velhice”. Assim, contrariamente ao que se verifica nos 

países desenvolvidos, em que a idade cronológica marca a passagem entre os diferentes 

estádios ao longo da vida, nos países em vias de desenvolvimento a velhice parece começar 

no momento em que a contribuição ativa das pessoas já não é possível
2
. Porém, habitualmente 

a idade cronológica, que corresponde ao número de anos que um indivíduo tem desde a data 

do seu nascimento, determina o grau de envelhecimento (Pinto e Botelho, 2007). 

 

Importa ainda referir que a American Nurses Association considera que a designação geral de 

pessoa idosa abrange três grupos etários: os jovem-idosos (idades entre os 64 e os 74 anos), 

os meio-idosos (idades entre os 75 e os 84 anos) e os idosos (85 e mais anos), (Murphree e 

Neighbors, 2009), 

                                                 
1
 http://www.who.int/healthinfo/survey/ageingdefnolder/en/index.html (26/03/2011) 

2
 Gorman cit. in http://www.who.int/healthinfo/survey/ageingdefnolder/en/index.html (26/03/2011) 

http://www.who.int/healthinfo/survey/ageingdefnolder/en/index.html
http://www.who.int/healthinfo/survey/ageingdefnolder/en/index.html
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Em Portugal consideram-se pessoas idosas os homens e as mulheres com idade igual ou 

superior a 65 anos, a qual está associada à idade da reforma. As designações “pessoas 

idosas” ou “pessoas com 65 e mais anos” são utilizadas indiferentemente, uma vez que não 

existe nenhuma norma específica a nível nacional
3
.  

 
 
 

1.3. Teorias Interpretativas do Envelhecimento 

 
Existem várias teorias que procuram justificar o processo de envelhecimento, na medida em 

que se trata de algo complexo e que não consegue ser explicado individualmente por uma 

única teoria. Trata-se de um processo multifatorial, que é influenciado por fatores extrínsecos e 

intrínsecos, sendo possível identificar dois grandes grupos de Teorias Interpretativas: as 

Teorias Estocásticas e as Teorias Deterministas (Pinto e Botelho, 2007).  

 

As Teorias Estocásticas defendem que o envelhecimento resulta de lesões sucessivas que 

conduzem ao desgaste e, consequentemente, à disfunção celular e depois à morte; em suma, 

estas Teorias resumem-se à expressão “desgaste e rutura” (Pinto e Botelho, 2007: 496). 

 

Segundo as Teorias Deterministas, o envelhecimento é uma consequência direta de um 

programa genético, sendo o genoma uma espécie de relógio molecular, biológico. A partir 

destas Teorias, explica-se o envelhecimento com base no conhecimento de que as diferentes 

espécies têm uma longevidade máxima marcada – cerca de 120 anos no caso dos humanos 

(Pinto e Botelho, 2007).  

 
 
 

1.4. Factores associados ao Envelhecimento 

 
Os fatores genéticos não constituem a única justificação para o envelhecimento, embora a 

individualidade biológica de cada indivíduo assuma um papel relevante. Nesta perspetiva, o 

conceito de envelhecimento é comummente aceite como o envelhecimento biológico, também 

designado como senescência, e que se define como “a alteração progressiva das capacidades 

de adaptação do corpo, verificando-se, consequentemente, um aumento gradual das 

probabilidades de morrer devido a várias doenças, que podem precipitar o fim da vida” (Pinto e 

Botelho, 2007: 499). Em 1955, Alfred Worcester defendia que não existe nenhuma doença que 

seja típica das pessoas idosas mas, efetivamente com o aumento da idade, parece haver uma 

propensão para contrair inúmeras patologias (Alfred Worcester cit. por Pinto e Botelho, 2007: 

499). 

Além dos fatores genéticos, os fatores ambientais e comportamentais também exercem 

influência no processo de envelhecimento. 

                                                 
3
 http://alea-estp.ine.pt/Html/atual/pdf/atualidades_29.pdf   (26/03/2011) 

http://alea-estp.ine.pt/Html/actual/pdf/actualidades_29.pdf
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O comportamento ou o estilo de vida pode acelerar ou retardar o ritmo do envelhecimento, 

conforme o nível de stresse, hábitos de higiene, hábitos alimentares, prática de exercício físico, 

consumo de álcool e tabaco, bem-estar físico e psíquico. A influência destes fatores 

extrínsecos depende ainda do local de residência, profissão e dos acidentes ao longo da vida 

(Pinto e Botelho, 2007). 

Ao nível dos fatores ambientais importa referir a qualidade da água e do ar, a vegetação e a 

poluição; a nível climatérico a altitude, latitude, exposição solar, temperatura ambiente. 

Envelhecer com qualidade e com o máximo de capacidades possível depende ainda dos 

cuidados de saúde, da assistência médico-hospitalar e medicamentos. 

Em suma, a longevidade dos indivíduos é determinada pela interação dos fatores genéticos 

com os fatores ambientais e comportamentais (Pinto e Botelho, 2007).  

 
 
 

1.5. Tendências Demográficas 

 

Entre 1960 e 2001 o fenómeno do envelhecimento demográfico traduziu-se por um decréscimo 

de cerca de 36% na população jovem e um incremento de 140% da população idosa. A 

proporção da população idosa, que representava 8% do total da população em 1960, mais que 

duplicou, passando para 16,4% em 12 de março de 2001, data do último recenseamento da 

população. Em valores absolutos, a população idosa aumentou quase um milhão de indivíduos, 

passando de 708.570 em 1960, para 1.702.120 em 2001, dos quais 715.073 são homens e 

987.047 são mulheres4. (INE 26.03) 

 
 

Figura 1: Evolução da proporção da população jovem e idosa, Portugal 1960 - 2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reproduzido de INE/DECP, Estimativas e Recenseamentos Gerais da População 

 

                                                 
4
 http://alea-estp.ine.pt/Html/atual/pdf/atualidades_29.pdf consultado a 26/03/2011 

http://alea-estp.ine.pt/Html/actual/pdf/actualidades_29.pdf
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O Boletim Informativo N.º 2/setembro 2008, do Gabinete de Informação e Prospetiva, do Alto 

Comissariado da Saúde, pertencente ao Ministério da Saúde, referia que a população residente 

em Portugal Continental aumentou 6,9% nos últimos 16 anos. Contudo, o crescimento no 

grupo etário com 65 e mais anos foi de 34,6%, tendo passado de 14% (1.328.036) para 17,6% 

(1.787.344)
5
. 

 

No que se refere à população com 85 e mais anos, esta quase duplicou. Em 1991 

representava 1% (91.058), tendo-se estimado que em 2007 residiriam 173.164 indivíduos com 

85 ou mais anos, o que corresponde a 1,7% do total da população.  

Em 2007, o índice de envelhecimento era de 116 indivíduos com 65 ou mais anos por cada 100 

jovens (0 aos 14 anos). A esperança de vida à nascença também aumentou – 4,5 anos em 15 

anos, tendo passado de 74,2 anos em 1991, para 78,7 anos em 2006, sendo mais elevada nas 

mulheres. Em 2006 a esperança de vida para os homens era de 75,4 e para as mulheres de 

81,9.  

 

O referido Boletim Informativo faz ainda referência ao facto de no último recenseamento (2001) 

se ter verificado que em cada 100 homens e mulheres com 65 ou mais anos, 10 e 26, 

respetivamente, viviam sozinhos.  

 
Em consequência das diferentes dinâmicas regionais, e à semelhança do que se verifica no 

Mundo, também no território nacional a distribuição da população idosa não é homogénea.  

Numa repartição por NUTS II (Nomenclaturas de Unidades Territoriais para Fins Estatísticos - 

divisão e classificação do território nacional em unidades territoriais estatísticas equivalentes às 

dos outros Estados Membros da União Europeia) e tendo em conta os resultados provisórios 

dos Censos 2001, verifica-se que o Norte detinha a mais baixa percentagem de pessoas 

idosas no Continente. A maior importância relativa de pessoas idosas pertencia ao Alentejo, 

seguido do Algarve e do Centro, deixando transparecer uma faixa litoral bastante menos 

envelhecida. Às Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira pertenciam os menores níveis 

de envelhecimento do país, ou seja, as zonas geográficas com níveis de fecundidade mais 

elevados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5
 Projeções de População residente em Portugal 2008-2060, 19 de março de 2009, Destaque Informação à 

Comunicação Social, consultado em www.ine.pt a 26/03/2011.   
 

http://www.ine.pt/
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Figura 2: Distribuição da população idosa por concelhos, Portugal 2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reproduzido de INE / DME, Serviço de Geoinformação 

 

Em termos futuros, segundo a hipótese média de projeção de população mundial das Nações 

Unidas, a proporção de jovens continuará a diminuir, para atingir os 21% do total da população 

em 2050. Ao contrário, a proporção da população mundial com 65 ou mais anos regista uma 

tendência crescente, aumentando de 5,3% para 6,9% do total da população, entre1960 e 2000, 

e para 15,6% em 2050, segundo as mesmas hipóteses de projeção. De referir ainda que o 

ritmo de crescimento da população idosa é quatro vezes superior ao da população jovem
6
.  

 
Relativamente a Portugal, nos próximos 50 anos poderá continuar com cerca de 10 milhões de 

residentes, mas manter-se-á a tendência de envelhecimento demográfico, projetando-se que 

em 2060 residam no território nacional cerca de 3 pessoas idosas por cada jovem
7
.  

 

                                                 
6
 http://alea-estp.ine.pt/Html/atual/pdf/atualidades_29.pdf consultado a 26/03/2011 

7
 Projeções de População residente em Portugal 2008-2060, 19 de março de 2009, Destaque Informação à 

Comunicação Social, consultado em www.ine.pt a 26/03/2011.   

http://alea-estp.ine.pt/Html/actual/pdf/actualidades_29.pdf
http://www.ine.pt/
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Estas tendências demográficas têm um impacto significativo nas famílias, nomeadamente na 

população que se encontra em idade ativa (dos 15 aos 64 anos), e no sistema de saúde. Cada 

vez é maior o número de pessoas idosas que vive mais anos com doenças crónicas e 

incapacidade funcional, o que implica também um aumento das necessidades destas pessoas 

em termos dos cuidados de saúde que requerem (Murphree e Neighbors, 2009). 
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CAPÍTULO 2 - O CONCEITO DE SEXUALIDADE 

 
 
 

 2.1. Sexualidade 

 

De acordo com Lopes e Fuertes, “é muito difícil definir o que é a sexualidade já que o Homem 

é um ser sexuado; a sexualidade mediatiza todo o nosso ser” (Fuertes e Lopez, 1999: 7).  

 

De facto, a sexualidade é um dado importante para a maioria das pessoas. Apesar de, em 

termos físicos, a sexualidade humana não ser muito divergente das restantes espécies 

animais, os significados, valores e sentimentos que os humanos atribuem à sua sexualidade 

conferem-lhe um caráter especial (Feldman, 1999). 

 

Na literatura é possível encontrar várias conceptualizações de sexualidade. Drench e Losee 

(1996) definem a sexualidade como uma combinação do desejo sexual (no sentido de dar 

resposta a uma necessidade biológica primária), atos sexuais, que se referem a 

comportamentos que envolvem zonas erógenas; e os aspetos psicológicos das relações, 

emoções e atitudes (Robinson e Molzahn, 2007).  

A sexualidade também tem sido descrita como uma componente importante da saúde 

(Waxman, 1996), e como uma parte integrante da autoexpressão (Deacon, Minichiello e 

Plummer, 1995), (Robinson e Molzahn, 2007). 

Um grupo de trabalho pertencente à Organização Mundial de Saúde, que pretende determinar 

a qualidade de vida dos indivíduos (World Health Organization Quality of Life Group) define 

sexualidade como o desejo e a necessidade de uma pessoa por sexo, e em que medida essa 

pessoa é capaz de expressar e apreciar o seu desejo sexual de forma apropriada. Esta 

conceptualização é sobretudo física, mas inclui o desejo sexual, o qual é influenciado por 

fatores biopsicossociais (Robinson e Molzahn, 2007).  

 
 
 
 

2.2. Sexualidade do ser humano 

 
 
A sexualidade caracteriza-se por uma forte componente biológica, pelo que, é possível afirmar 

que os humanos são biologicamente sexuados, nomeadamente no que se refere ao programa 

genético, ao sistema endócrino, aos órgãos genitais internos e externos, ao cérebro e à figura 

corporal. Em suma, “todo o nosso corpo é sexuado nas suas estruturas e funções” (Lopez e 

Fuertes, 1999: 8).  

Até aos dois ou três anos, as crianças adquirem consciência da sua identidade sexual, ou seja, 

reconhecem-se e identificam-se como rapaz ou rapariga. Simultaneamente, iniciam um 
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processo de aprendizagem e interiorização das funções que a sociedade considera próprias do 

rapaz ou da rapariga, e que estão associadas ao papel de género (Lopez e Fuertes, 1999).   

Por vezes existe alguma confusão entre género e sexo, contudo trata-se de conceitos distintos. 

Sexo está relacionado com a anatomia sexual e o comportamento sexual, enquanto o género 

diz respeito à perceção de masculinidade ou feminilidade, relacionada com a pertença a um 

dos dois grupos numa dada sociedade (Feldman, 1999). O facto de ser homem ou mulher 

condiciona, ao longo de toda a vida, a perceção que as pessoas têm umas das outras, bem 

como delas próprias.  

 
Embora o ser humano seja um ser sexuado, a sexualidade é diferente consoante a idade. As 

crianças, os adolescentes, os adultos e as pessoas idosas têm interesses sexuais, 

manifestando a sua sexualidade através de determinados comportamentos. Porém, a 

sexualidade muda com a idade, verificando-se características próprias que estão associadas a 

cada fase da vida. Na infância a sexualidade é encarada como uma descoberta, 

nomeadamente do próprio corpo, considerando-se como o primeiro ato sexual da criança 

mamar no peito da mãe8. Os órgãos genitais das crianças são “pouco desenvolvidos e quase 

não estão presentes os carateres sexuais secundários, a quantidade de hormonas no sangue é 

muito pequena, as sensações de prazer não adquiriram ainda um significado específico, os 

estímulos eróticos não provocam atração sexual ou, pelo menos, de uma forma clara e 

consistente, não se sentem especialmente atraídos uns pelos outros e as suas atividades 

sexuais baseiam-se em motivações diferentes das dos adultos” (Lopez e Fuertes, 1999: 10). 

Na puberdade, a descoberta da sexualidade atinge o seu auge. O desejo sexual torna-se algo 

mais específico e vários estímulos adquirem valor sexual. Com uma maior atividade hormonal, 

os jovens sofrem várias alterações ao nível do corpo, designadamente aumento dos órgãos 

sexuais, ejaculação noturna no caso dos rapazes e a primeira menstruação no caso das 

raparigas. Habitualmente é neste período que ocorrem os primeiros contactos sexuais e as 

primeiras experiências9. Em comparação com a adolescência, na idade adulta a sexualidade é 

vivida mais tranquilamente. Na velhice, “o desejo sexual não desaparece, apenas a menor 

vitalidade física do indivíduo o impede de ser tão ativo sexualmente. A frequência das 

atividades sexuais é menor e menos intensa, mas mais sensível. Passa-se do domínio 

essencialmente físico para um domínio mais afetivo. E ao contrário do senso comum, as 

pessoas idosas mantêm uma atividade sexual regular”10. 

O desejo e o interesse sexual mantêm-se ao longo de todo o ciclo vital, sendo que as 

alterações biológicas decorrentes da idade que se fazem sentir na idade adulta e de uma forma 

mais vincada na velhice, não levam a uma anulação do desejo sexual nem dos afetos ligados à 

sexualidade (Lopez e Fuertes, 1999).  

                                                 
8
 Luís Jacob, “Sexualidade na Terceira Idade”, consultado em 

http://www.socialgest.pt/_dlds/SexualidadenaTerceiraIdade.pdf a 20/03/2011. 
 
9
 Idem 

10
 Idem  

http://www.socialgest.pt/_dlds/SexualidadenaTerceiraIdade.pdf%20a%2020/03/2011
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2.3. Sexualidade das pessoas idosas       

  
        

“Enquanto o homem viver, seja qual for a sua idade, é capaz de sentir impulsos eróticos, não 

existindo nenhuma idade em que a atividade sexual, os pensamentos sobre sexo ou o desejo 

acabem”
11

. 

A sexualidade das pessoas idosas continua a ser um tema que dá origem a diversos mitos, que 

dominam as crenças da atualidade, pautadas pela ideia que o homem e a mulher mais velhos 

são sexualmente pouco atraentes, e incapazes de se interessarem por sexo (Murphree e 

Neighbors, 2009).   

 

Na obra Sexuality, Sexual Health and Ageing, Merryn Gott (2005) faz referência a um mito 

designado “the asexual old age”, que corresponde a um estereótipo caracterizado por uma 

incompatibilidade entre Sexualidade e Envelhecimento, e segundo o qual as pessoas idosas 

não praticam sexo. 

De acordo com a autora, o termo “sexualidade” remete-nos para uma ideia de saúde, juventude 

e beleza, sobretudo física, enquanto o envelhecimento, relacionado com a vulgarmente 

denominada “terceira idade”, surge associado a imagens de declínio e decadência física, 

doença e fraqueza (Gott, 2005).  

Contudo, a incompatibilidade destes termos resulta dos significados que são socialmente 

construídos em relação aos mesmos. As normas sociais desempenham um papel importante 

na definição das nossas próprias atitudes e comportamentos sexuais (Gott, 2005). Os papéis 

sexuais, que dizem respeito ao conjunto de expectativas definidas numa dada sociedade, 

indicando o que é apropriado para os homens e para as mulheres, produzem também 

estereótipos sobre as pessoas que são membros de um grupo, formuladas com base na sua 

pertença a esse mesmo grupo – neste caso concreto as pessoas idosas – e não devido às 

suas características pessoais (Feldman, 1999). 

 
Além deste é ainda possível fazer referência a outros mitos (Correia, 2003: 225): 

 

- O coito e a emissão de sémen são debilitantes e provocam o envelhecimento e a morte; 

- A vida pode ser prolongada pela abstinência na juventude e pela inatividade mais tarde; 

- A masturbação é uma atividade infantil que deve ser posta de parte quando se atinge a idade 

adulta. Só é praticada por pessoas idosas se estas estiverem seriamente perturbadas; 

- A satisfação na relação sexual diminui consideravelmente depois da menopausa; 

- Os homens idosos são particularmente vulneráveis a desvios sexuais, tais como o 

exibicionismo e as parafilias; 

- As mulheres idosas que continuam a apreciar o sexo foram provavelmente ninfomaníacas 

quando jovens; 

                                                 
11

 Lopes cit. por Luís Jacob in “Sexualidade na Terceira Idade”, consultado em 

http://www.socialgest.pt/_dlds/SexualidadenaTerceiraIdade.pdf a 20/03/2011. 

http://www.socialgest.pt/_dlds/SexualidadenaTerceiraIdade.pdf%20a%2020/03/2011
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- A maioria dos homens idosos perde o desejo e a capacidade para ter relações sexuais; 

- As pessoas idosas com doenças crónicas ou deficiências físicas devem cessar 

completamente a sua atividade sexual; 

- A capacidade de execução sexual mantém-se sempre igual ao longo da vida; 

- As pessoas idosas que estão vários anos sem ter relações sexuais não mais poderão vir a tê-

las no futuro.  

 

No geral estes mitos são desprovidos de fundamento científico, e como veremos mais adiante, 

diversos estudos permitiram concluir que as pessoas idosas mantêm atividade sexual nesta 

fase da vida. Todavia, importa salientar que essa atividade pode sofrer alterações decorrentes 

de vários fatores, nomeadamente a idade, causas de natureza médica e causas psicossociais 

(Amaro, 2006). Ou seja, na velhice as pessoas enfrentam um conjunto de situações que passa 

pela diminuição do vigor físico e psíquico, uma menor capacidade de trabalho, aumento da 

incidência dos problemas de saúde, designadamente doenças de evolução para a cronicidade, 

a potencialização do efeito negativo de determinados estilos de vida, como o stresse, maus 

hábitos alimentares, alcoolismo, tabagismo e sedentarismo, e ainda a polimedicação e os 

respetivos efeitos iatrogénicos.  

 
 
 
 

2.4. Factores que influenciam a sexualidade das pessoas idosas 

 
2.4.1 Idade 

 
O processo de envelhecimento implica várias alterações ao nível dos determinantes biológicos, 

que englobam os fatores genéticos, neurológicos, hormonais, anatómicos e fisiológicos, que 

poderão exercer alguma influência na vivência do amor e da sexualidade. Tal não significa que 

determinam a sua cessação, podendo antes exigir alguma adaptação. 

  

No que se refere aos fatores fisiológicos, é importante clarificar as alterações que ocorrem no 

homem e na mulher.  

Nas mulheres, o processo de envelhecimento sexual tem uma marca biológica evidente, a 

menopausa, que é um processo natural caracterizado pela paragem definitiva das 

menstruações, resultante da diminuição progressiva do ritmo da ovulação. Antes desta 

paragem as mulheres passam pelo climatério, período em que surgem as primeiras 

manifestações da menopausa, tais como irregularidades menstruais, afrontamentos, alterações 

de humor, terminando cerca de um ano após a data da última menstruação.  

 

De acordo com Lopes e Fuertes, tanto os homens como as mulheres sofrem alterações 

fisiológicas que condicionam a sexualidade na velhice. Estas mudanças começam a surgir 

entre os 30 e os 40 anos, e vão sendo gradualmente mais acentuadas à medida que a pessoa 
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vai envelhecendo. Após os 65 anos estas manifestações tornam-se mais nítidas (Lopez e 

Fuertes, 1999).  

No caso dos homens, os dois autores fazem referência às seguintes alterações biofisiológicas: 

(Lopez e Fuertes, 1999: 135) 

 
▪ Diminuição da produção de esperma, que se inicia por volta dos 40 anos, mas sem o 

seu total desaparecimento; 

▪ A ereção é mais lenta e necessita de uma maior estimulação, sendo também menos 

firme; 

▪ Menor quantidade de sémen emitido, havendo uma menor necessidade de ejacular e 

sensações orgásticas menos intensas; 

▪ Os testículos elevam-se menos e mais lentamente; 

▪ Reduz-se a tensão muscular durante a relação e aparece um outro conjunto de 

alterações fisiológicas que acompanham a resposta sexual; 

▪ O período refratário alarga-se, ou seja, o tempo entre uma ejaculação e a seguinte 

prolonga-se.  

 
Em suma, verifica-se uma perda nítida de vigor fisiológico nos comportamentos sexuais coitais. 

 

Relativamente às mulheres, surgem as seguintes alterações biofisiológicas: (Lopez e Fuertes, 

1999: 136) 

 

▪ Diminui o tamanho da vagina, que também se torna mais estreita e perde 

elasticidade, o que pode provocar algum desconforto na relação sexual; 

▪ Os seios diminuem de tamanho e perdem firmeza; 

▪ A lubrificação vaginal diminui em quantidade e é mais lenta; 

▪ A distribuição de gordura deixa de ser “tipicamente feminina” e dão-se alterações 

importantes na figura corporal; 

▪ As alterações fisiológicas que acompanham a resposta sexual diminuem 

significativamente. Os seios quase não aumentam de tamanho; produz-se uma menor 

vasocongestão dos órgãos genitais, embora continuem a ser uma zona erógena 

privilegiada; diminui a intensidade e a frequência das contrações; 

▪ As alterações ocorridas na vagina podem tornar o coito doloroso se não se aplicam 

cremes adequados. Porém, a resposta clitoridiana não sofre alterações importantes.  

 

No caso das mulheres, as alterações referidas estão associadas a uma diminuição da 

produção de estrogéneo após a menopausa (Amaro, 2006). 

No caso dos homens, alguns autores consideram que estas alterações podem estar 

relacionadas com um fenómeno designado andropausa, a partir do qual se verifica uma 

redução progressiva da produção de testosterona, e que o mesmo pode ocorrer 
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aproximadamente a partir dos 55 anos. As manifestações da andropausa são muito variáveis 

de indivíduo para indivíduo, no que respeita ao aparecimento e intensidade das mesmas, 

sendo que alguns homens nunca passam por este processo, independentemente da idade. 

Cerca de 5% dos homens sofre alterações que decorrem da diminuição da testosterona, que 

alguns autores classificam de climatério masculino, que passa por diminuição do desejo sexual, 

cansaço, perda da potência sexual, irritabilidade, falta de apetite e limitações na capacidade de 

concentração. (Lopez e Fuertes, 1999: 135). 

 

Não obstante estas modificações, Correia (2003) faz referência a um aspeto da atividade 

sexual que surge com a idade e que pode ser positivo para os homens, que se prende com o 

prolongamento da “necessidade de ejaculação”. Este efeito diminui o risco de ejaculação 

precoce.  

O autor cita ainda Masters e Johnson, que afirmam “para o homem, a perda de aptidão para a 

ereção não é uma componente natural do processo de envelhecimento… O homem idoso é, 

potencialmente, um parceiro sexual muito eficaz. Precisa apenas ejacular segundo a sua 

própria frequência e não baseado numa exigência sócio-cultural errónea. Apresenta até 

vantagens sexuais que se vão acumulando com o envelhecimento. O seu grande controlo 

ejaculatório, aliado à experiência anterior, podem fazer dele o parceiro ideal da sua 

companheira” (Correia, 2003: 227). 

 

Relativamente à mulher, à semelhança do homem verifica-se um declínio progressivo da 

atividade sexual com a idade, mas ao contrário daquele, há um maior declínio na frequência do 

coito. Não obstante, algumas mulheres manifestam um maior interesse sexual após a 

menopausa, uma vez que não correm o risco de engravidar, e estão numa fase de maior 

maturidade psicológica, emocional e sexual (Correia, 2003). 

Citando Albuquerque, Martins Correia refere que “o facto mais importante para a manutenção 

da vida sexual na terceira idade é um passado de vida sexual ativa e a continuação da 

existência de solicitações de um parceiro igualmente ativo” (2003: 229).  

 

 
 
2.4.2. Causas de natureza médica 

 
Existem vários quadros clínicos que podem implicar diferentes níveis de perturbação sexual, 

nomeadamente: 

- Diabetes mellitus; 

- Hipertensão arterial; 

- Arteriosclorose; 

- Acidente vascular cerebral; 

- Cancro da próstata; 

- Cancro da mama; 
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- Cancro do colo-retal; 

- Insuficiência cardíaca; 

- Doenças da tiroide; 

- Doença de Parkinson; 

- Esclorose múltipla; 

- Doenças reumáticas. 

 

Podem também dificultar a atividade sexual doenças como a artrite, que provoca falta de 

mobilidade, ou mudanças da imagem corporal, resultantes por exemplo de uma mastectomia 

(Amaro, 2006). A depressão pode ser igualmente um fator de redução das relações sexuais, 

sendo muito frequente nas pessoas idosas (Correia, 2003).  

 

Além das doenças, podem citar-se diversos medicamentos que provocam disfunção eréctil ou 

que inibem a libido, definida por Martins Correia como “o conjunto de processos afetivo-

cognitivos que impele um indivíduo para a atividade sexual” (Martins, 2003: 226). O uso de 

medicação antihipertensiva e psicotrópica pode ter efeitos perversos ao nível da atividade 

sexual.  

 

 

 2.4.3. Causas psicossociais 

 

Importa ter em conta o contexto histórico e social em que as pessoas idosas se inserem, uma 

vez que pode influenciar a forma como estas encaram e vivem a sua sexualidade. Alguns 

estudos tendem a considerar que as condições das pessoas idosas não se alteram de uma 

geração para outra, o que constitui um erro grave. Partir do princípio que as pessoas idosas de 

diferentes gerações têm um estilo de vida similar traduz desconhecimento da importância das 

mudanças geracionais (Lopez e Fuertes, 1999). Também podem exercer alguma influência as 

experiências sexuais que as pessoas tiveram ao longo da vida, e que podem contribuir para 

uma atitude mais ou menos positiva relativamente à atividade sexual (Amaro, 2006).   

 

Foucault refere que a sociedade define como devem ocorrer as relações sexuais, na medida 

em que estabelece quais os seus intervenientes e frequência (Foucault cit. por Gott, 2005: 1). 

De facto, as nossas crenças sobre o que é considerado comportamento sexual “normal” ou 

“apropriado” estão firmemente enraizadas, o que determina as representações que são feitas 

ao nível do senso-comum, a forma como o sexo e a sexualidade surgem nos filmes, mas 

também condiciona a pesquisa e os interesses ao nível da política (Weeks cit. por Gott, 2005: 

1). 
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Merryn Gott faz referência ao “The National Survey of Sexual Attitudes and Lifestyles”, que 

consiste na investigação mais exaustiva realizada no Reino Unido sobre saúde sexual, 

realizado entre 1990 e 1991, e que envolveu mais de 18.000 ingleses.  

Este estudo adotou os 59 anos como sendo o limite máximo de idade, partindo do princípio de 

que muitos dos tópicos sobre os quais se pretendia recolher informação não afetavam as 

pessoas idosas (Johnson cit. por Gott, 2005: 1).   

Assim, este estudo de caráter nacional que pretendia compreender as atitudes e 

comportamentos sexuais da população inglesa, excluiu as pessoas idosas com base na ideia 

que o sexo e a saúde sexual não constituem preocupações para as pessoas com idades 

avançadas, o que reflete e acentua a tendência para encarar as pessoas idosas como 

“assexuadas”.  

 

Esta noção está tão presente no entendimento que a sociedade civil tem da sexualidade, que 

foi aceite de forma inequívoca, mesmo ao nível da pesquisa e da política. É sabido que o 

interesse e atividade sexuais entram em declínio de forma significativa nas pessoas idosas, 

não sendo necessário recolher dados que o comprovem, ou seja, tornou-se um facto (Gott, 

2005).   

 
Mesmo com a Gerontologia, a sexualidade das pessoas idosas é raramente aprendida e 

apreendida. Falar com as pessoas idosas sobre esta questão continua a ser encarado como 

sendo muito difícil, intrusivo e fundamentalmente desnecessário. Segundo a autora, os poucos 

estudos desenvolvidos seguem a linha tradicionalista dos sexólogos como Kinsey. Alguns 

investigadores tentaram entender a sexualidade, quantificando-a em termos de atos sexuais 

específicos e a sua frequência. Outros aspetos ligados ao corpo, palavras, imagens, rituais e 

fantasias continuam por analisar.  

Além de não ser dada muita atenção à sexualidade das pessoas idosas e aos problemas de 

saúde sexual, estes são raramente tidos em conta nas avaliações do seu bem-estar dos (Gott, 

2005).  

 

Verifica-se também uma tendência para encarar o envelhecimento através de “lentes 

biomédicas” (Gott, 2005: 8). A autora cita Estes e Binney, segundo os quais a “equação” que 

associa a velhice às doenças levou a sociedade contemporânea a ver a velhice como 

patológica ou anormal, englobando um conjunto de problemas médicos que afetam as pessoas 

idosas e que são resolvidos através da Medicina. Deste modo, o envelhecimento é identificado 

como um processo negativo e irreversível de declínio e perda de poder e vigor (Gott, 2005).  

Por outro lado, as imagens que temos da velhice estão relacionadas com dependência, 

nomeadamente em termos económicos (Gott, 2005). Com a entrada na idade da reforma, 

muitas pessoas cessam a sua atividade profissional, o que pode levar a uma perda da 

capacidade económica e estabilidade financeira que existia na idade ativa. Assim, as 
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dificuldades económicas ou sociais podem diminuir o interesse e a capacidade sexual, na 

medida em que esta situação pode gerar tensão e uma sensação de marginalização.  

 

Entre os fatores psicossociais importa também salientar o impacto do envelhecimento nas 

transformações que ocorrem ao nível do corpo, sendo que este também é um fator que 

influencia o que sentimos em relação às pessoas idosas. O aparecimento de cabelos brancos, 

perda de vitalidade, pele flácida e enrugada, aumento da gordura, entre outros, podem levar as 

pessoas idosas a ter uma imagem depreciativa de si próprias e a pôr em causa a sua 

capacidade de atração sexual (Correia, 2003). “O modelo dominante de figura corporal atrativa, 

baseado na juventude, elegância, vigor físico, ausência de gordura, etc., faz com que a velhice 

seja sinónimo de fealdade, o que leva muitas pessoas mais velhas, pelo simples facto de o 

serem, a considerarem que não podem atrair os outros e a autolimitarem as suas relações. 

Além disso, este modelo interiorizado faz com que os idosos pareçam realmente feios e 

indesejáveis do ponto de vista sexual” (Lopez e Fuertes, 1999: 138). Este aspeto parece ser 

particularmente difícil para as mulheres, pois a perceção que têm de si próprias depende muito 

da opinião de terceiros. A mulher sente que perde a sua feminilidade, a capacidade de seduzir 

e receia expor-se ao ridículo. Porém, as alterações do corpo decorrentes da idade afetam 

ambos os géneros, na medida em que um corpo “envelhecido” é o oposto do que é desejável, 

ou seja, um corpo bonito, saudável, magro e, acima de tudo, jovem (Gott, 2005).   

Em suma, podemos considerar que as pessoas idosas são consideradas assexuais devido à 

nossa obsessão com o sensual e um profundo receio de envelhecer (Gott, 2005).  

 

Um fator determinante prende-se com algumas características que são atribuídas à 

sexualidade, que é encarada como algo de juvenil, genital, heterossexual e com o objetivo de 

assegurar a reprodução, o que lhe confere um caráter ameaçador para as pessoas idosas, na 

medida em que vivem uma fase de decadência relativamente a todas essas características 

(Lopez e Fuertes, 1999: 138).  

A sexualidade representa tudo o que é entendido como sendo bom na sociedade, 

nomeadamente poder, saúde, beleza e, claro, juventude. Pelo contrário, a velhice representa 

tudo o que se receia enquanto ser humano – dependência de terceiros, perda de poder 

económico, perda de beleza, doença e morte (Gott, 2005).   

 

Outro fator psicossocial que pode interferir na atividade sexual das pessoas idosas prende-se 

com a ausência de parceiro sexual. Muitas pessoas enfrentam nesta fase da vida a morte do 

cônjuge, outras permaneceram solteiras, e nestes casos é mais difícil ter um parceiro sexual, 

mesmo que o desejem. Acresce a isto o facto de o número de homens idosos ser mais 

reduzido em relação às mulheres idosas.  

 

Neste sentido, Lopez e Fuertes (1999) referem que os homens e as mulheres idosas 

apresentam razões distintas para explicar a ausência de relações sexuais na velhice. 
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Relativamente às mulheres, estas justificam a falta de atividade sexual devido à morte ou 

doença do marido, porque estão separadas ou divorciadas, ou ainda impotência ou perda de 

interesse por parte do marido. Deste modo, conclui-se que a decisão de ter relações sexuais 

compete ao homem, na maioria das vezes; por outro lado, constata-se que algumas mulheres 

idosas não mantêm atividade sexual devido a razões de ordem social e não a dificuldades 

fisiológicas.  

No que se refere aos homens idosos, estes consideram que não têm relações sexuais devido a 

impotência, doença e falta de interesse ou oportunidade. Ou seja, qualquer destes motivos diz 

respeito a eles próprios, contrariamente ao que se verifica com as mulheres (Lopez e Fuertes, 

1999).  

 

É possível ainda referir outros fatores psicossociais que condicionam a atividade sexual das 

pessoas idosas (Lopes e Fuertes, 1999: 138-139): 

 

▪ Normalmente as relações rotineiras, insatisfatórias ou conflituosas diminuem o desejo 

sexual, o grau de excitação e, progressivamente, as próprias capacidades sexuais; 

▪ As dificuldades económicas ou sociais levam à diminuição do interesse e das 

capacidades sexuais, nomeadamente pela situação de tensão e sensação de 

marginalização que provocam; 

▪ Condições físicas inadequadas, como sejam obesidade, falta de higiene, fadiga física 

ou mental, diminuem o desejo, as próprias capacidades e as possibilidades de se 

tornarem atrativos para os outros; 

▪ O medo de não ser capaz de ter relações sexuais coitais ou de proporcionar prazer ao 

parceiro limita a capacidade sexual, devido à ansiedade e insegurança que provoca; 

▪ A atitude dos filhos e da sociedade em geral, habitualmente muito crítica face à ideia 

de que os seus pais possam interessar-se por sexo, leva a que muitas pessoas idosas 

se culpabilizem e fiquem assim limitadas na sua atividade sexual.  

 

Não obstante estes fatores, Lopes e Fuertes consideram que existem outros fatores que 

podem contribuir de forma positiva, permitindo às pessoas mais velhas desfrutar de 

experiências gratificantes do ponto de vista das relações sexuais, e também do ponto de vista 

dos afetos. 

Nesta fase da vida, são várias as circunstâncias que proporcionam uma maior descontração, 

designadamente a ausência de esforço e preocupação que anteriormente eram exigidos pelo 

exercício de atividade profissional, e também pelo cuidado com os filhos. Já não se verifica o 

receio com a gravidez e as pessoas desfrutam de mais tempo para si próprias (Lopez e 

Fuertes, 1999). 

Por outro lado, é possível que a partir dos 50 ou 60 anos possa ocorrer uma certa 

“flexibilização dos papéis sexuais (aproximando os modelos masculino e feminino) e uma 

mudança significativa no sistema de valores, especialmente no masculino (perdendo o 
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interesse por competir, obter poder ou prestígio, etc.)” (Lopez e Fuertes, 1999: 140). Deste 

modo, há lugar para que os sentimentos assumam um papel mais importante, assim como a 

comunicação, as relações interpessoais e os afetos.  

“Tudo isto pode contribuir para enriquecer as relações pessoais (e também as sexuais). O 

interesse pelo contacto corporal, a ternura, a comunicação e o amor podem ser muito 

potenciados, independentemente das formas de atividade sexual concreta que adotem. Não há 

razão para que estas se orientem por modelos que não se adaptem às suas verdadeiras 

necessidades e desejos. Não deve ser aceite, enquanto tal, qualquer exigência. Abraçarem-se, 

acariciarem a pele, falarem um com o outro, olharem-se ou ouvirem-se ternamente pode ser 

tão agradável como as relações coitais; estas, por outro lado, podem ser também gratificantes 

e adequadas na velhice” (Lopez e Fuertes, 1999: 141). 

 
 
 

2.5. Disfunções sexuais  

 
De acordo com a Associação Americana de Psiquiatria, a disfunção sexual corresponde a um 

distúrbio no processo que caracteriza o ciclo da resposta sexual, ou a dor associada à 

penetração (Gott, 2005: 110). Este “ciclo” consiste no ciclo da resposta sexual humana, 

originalmente proposto por Masters e Johnson, segundo o qual as respostas sexuais seguem 

um padrão regular que inclui quatro fases:  

▪ Excitação: momento em que um estímulo excitante inicia uma sequência que prepara 

os órgãos genitais para a relação sexual;  

▪ Plateau: período em que o nível de excitação é máximo, o pénis e a vagina incham 

com a irrigação sanguínea, e o corpo prepara-se para o orgasmo; 

▪ Orgasmo: é o pico da excitação sexual, durante o qual ocorrem contrações rítmicas 

ao nível dos órgãos genitais; 

▪ Resolução: fase subsequente ao orgasmo em que o corpo volta ao seu estado 

normal, invertendo as mudanças iniciadas com a excitação.  

No caso da resposta sexual masculina, os homens experienciam um período refratário após a 

fase de resolução, durante o qual são incapazes de ficar excitados e, por conseguinte, de ter 

outro orgasmo e ejacular. O período refratário pode durar desde poucos minutos até várias 

horas, sendo que no caso dos homens idosos se pode prolongar durante vários dias (Feldman, 

1999).  

 

A pesquisa mais amplamente citada sobre disfunção sexual foi conduzida nos EUA por 

Laumann et al. (1999) (Gott, 2005), sendo definida como a vivência de um destes problemas 

nos últimos doze meses: 

- Ausência de desejo sexual; 

- Dificuldades de estimulação (por exemplo, problemas de ereção nos homens e dificuldade de 

lubrificação nas mulheres); 
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- Incapacidade de atingir o clímax ou orgasmo; 

- Ejaculação muito rápida; 

- Dor física durante a penetração; 

- Considerar o sexo desagradável. 

Os três últimos problemas só eram colocados a pessoas que tinham sido sexualmente ativas 

nos últimos três meses (Gott, 2005).  

Com este estudo concluiu-se que 43% das mulheres e 31% dos homens eram sexualmente 

disfuncionais. O problema sexual mais comum experienciado pelas mulheres foi falta de 

interesse por sexo. Verificou-se também que todos os problemas sexuais diminuíam com a 

idade, exceto os problemas de lubrificação. No caso dos homens, o problema sexual mais 

comum era atingir o clímax muito rapidamente. O aumento da idade nos homens surge 

associado a dificuldades de ereção e falta de desejo (Gott, 2005).  

 
  
 

2.5.1. Impacto das disfunções sexuais nas pessoas idosas 

 
Existe pouca informação no que se refere ao impacto que as disfunções sexuais têm nas 

pessoas idosas, bem como sobre até que ponto essas disfunções constituem “problemas 

sexuais”.  

A disfunção sexual não tem de ter um efeito negativo severo a nível individual. Esse efeito é 

obviamente complexo, dependendo de múltiplos fatores, incluindo a natureza da disfunção, o 

género, a idade, o estatuto social, experiências sexuais anteriores, o papel e o propósito do 

sexo na vida do indivíduo e as expectativas normativas do comportamento sexual. Contudo, a 

importância que é atribuída ao sexo pelas sociedades contemporâneas significa que a “falha” 

sexual pode ter implicações profundas para a pessoa que é afetada (Gott, 2005).  

 
 
 

   2.5.1.1. Influência nos homens idosos 

 
A disfunção eréctil, entendida como a incapacidade persistente de conseguir manter uma 

ereção do pénis o tempo suficiente para completar uma relação sexual satisfatória (Gott, 2005), 

não é o único problema sexual experienciado pelos homens, embora seja o mais divulgado. 

Segundo Tiefer, tem sido argumentado que ter um mau desempenho sexual é particularmente 

difícil para os homens, além de que a sexualidade é considerada um fator central nas 

conceções atuais de masculinidade (Tiefer, cit. por Gott, 2005: 117). 

Seria esperado que experienciar disfunção eréctil teria consequências psicológicas severas 

para os indivíduos que são afetados, porém existe pouca evidência empírica que fundamente 

que essas consequências possam ser profundas. Por outro lado, a idade desempenha um 

papel crucial na mediação do impacto da disfunção eréctil no indivíduo, sendo que os homens 



Susana Valente                                                                        

A Sexualidade das Pessoas Idosas 

 

 32 

mais velhos têm menos dificuldades em adaptar-se a essa situação do que os homens mais 

novos (Gott, 2005).   

Para os homens que se definiram a si próprios como idosos, a disfunção eréctil era vista como 

algo que é esperado, e que não alterava a sua masculinidade. Aliás, era considerada “normal” 

tendo em conta a sua idade já avançada (Gott, 2005). Pelo contrário, Mckee e Gott defendem 

uma teoria segundo a qual, limitações físicas típicas da fase mais tardia da vida podem levar a 

uma mudança da autoidentidade, na medida em que os indivíduos passam a encarar-se como 

pessoas idosas (Mckee e Gott, cit. por Gott, 2005: 118). Os efeitos psicológicos da disfunção 

eréctil podem estar relacionados com a sua própria perceção de perda da juventude, mais do 

que a condição em que de facto se encontram. 

   

 

    2.5.1.2. Influência nas mulheres idosas 

 
Enquanto a sexualidade masculina é tipicamente reduzida à questão da disfunção eréctil, a 

sexualidade da mulher é vista como algo de emocional e complexo, havendo pouca informação 

disponível sobre em que medida a disfunção sexual feminina é percebida e experienciada 

pelas próprias mulheres (Gott, 2005).  

Dunn, Croft e Hackett desenvolveram em 1999 uma pesquisa onde se constatou que, no caso 

das mulheres, a disfunção sexual estava relacionada com problemas sociais e psicológicos. 

Descobriram, em particular, que problemas de estimulação, disfunção orgásmica e inibição 

estavam fortemente relacionados com dificuldades conjugais, bem como depressão e 

ansiedade (Dunn, Croft e Hackett cit. por Gott, 2005: 119).  

 

Noutro estudo, desenvolvido por Daker-White e Donovan (cit. por Gott, 2005: 120), verificou-se 

que os problemas sexuais têm impacto no papel da mulher, primeiramente no contexto da 

relação, e só depois nos seus sentimentos de feminilidade. Para muitas mulheres, é a 

influência que exerce na relação, mais do que nelas próprias individualmente, que assume 

maior relevância na definição e na procura de ajuda para um problema sexual (Gott e Hinchliff 

cit. por Gott, 2005: 120). Esta situação remete-nos para o facto de a satisfação e o prazer 

sexual pessoal não constituírem uma motivação para as mulheres terem sexo, particularmente 

no caso de algumas mulheres idosas, para quem o sexo representa um dever conjugal e não 

uma fonte de prazer e satisfação pessoal (Gott, 2005).  

 

 
 

   2.5.1.3. Impacto nas relações sexuais 

 
Verifica-se algum desconhecimento sobre o resultado que as disfunções sexuais provocam nas 

pessoas idosas individualmente, havendo um desconhecimento ainda mais significativo 

relativamente ao impacto que essas disfunções têm ao nível das suas relações sexuais. 
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Todavia, trata-se de uma questão a considerar, na medida em que a maioria das pessoas 

idosas é sexualmente ativa, sobretudo no contexto de uma relação duradoura. Acresce a isto o 

facto de haver pesquisa que elucidou a importância de abordar o impacto que as disfunções 

sexuais têm na relação (Gott, 2005).   

Não obstante, sabe-se que a idade permite mediar o impacto dos problemas sexuais ao nível 

da relação. Por exemplo, dados de uma investigação que incluía indivíduos com mais de 

setenta anos e que foram casados pelo menos durante vinte e dois anos, mostra que, para 

pessoas com esta idade envolvidas em relações duradouras, o sexo podia assumir menos 

importância (Gott, 2005). Apesar de os participantes referirem que o sexo (penetração) 

desempenhou um papel importante nos seus casamentos, não se verificaram efeitos negativos 

em termos da estabilidade da relação, quando tal deixou de ser possível. Adaptar-se a esta 

mudança na relação implica manter a intimidade através de outras formas, por exemplo o 

toque, abraços, entre outros.  
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CAPÍTULO 3 - OUTROS ESTUDOS SOBRE A TEMÁTICA DA SEXUALIDADE DAS 

PESSOAS IDOSAS 

 
 
Abordar a sexualidade pode implicar alguma complexidade pela particularidade do tema em si, 

a qual pode ser agravada quando se faz referência à sexualidade das pessoas idosas; por um 

lado porque se pode pensar que tal é desnecessário, por outro lado porque se receia ferir 

suscetibilidades. 

A sexualidade das pessoas idosas tem sido uma questão pouco explorada, não obstante 

Merryn Gott faz referência na sua obra (Gott, 2005) a uma série de estudos que foram 

desenvolvidos neste sentido, desde 1948 até à atualidade. Seguidamente serão aqui 

apresentados alguns desses estudos, a partir dos anos 90. 

 

Em 1990, Diakono Brown e Herzog iniciaram uma pesquisa que envolveu cerca de 1956 

participantes com 60 ou mais anos. As entrevistas realizadas faziam parte de uma avaliação 

clínica do envelhecimento, que incluía itens sobre sexualidade.  

Os autores estimaram que aproximadamente 73% dos homens casados e 56% de mulheres 

casadas eram “sexualmente ativos” de forma corrente, embora o termo “sexualmente ativo” não 

estivesse definido naquela altura. Estes dados caem para 31% no caso dos homens não 

casados e para 5% no caso das mulheres não casadas.  

Os fatores associados a ser sexualmente ativo incluíam ser do sexo masculino, ser casado, 

não ter problemas de saúde e beber café regularmente. Os autores concluíram que o estudo 

confirmou outras investigações que já tinham sido desenvolvidas, nomeadamente no que se 

refere ao facto de a atividade sexual depender, em larga medida, do estado civil, e de a 

atividade sexual diminuir com a idade (Diakono Brown e Herzog cit. por Gott, 2005: 53).  

 

Marsiglio e Donnelly apresentaram, em 1991, resultados de uma investigação conduzida no 

Reino Unido, na qual os 807 participantes eram pessoas casadas, com mais de 60 anos, e foi-

lhes perguntado com que frequência tiveram sexo com o cônjuge o mês passado. 

Aproximadamente 34% da amostra não respondeu a esta questão, e dos que responderam, 

53% referiu que tinha tido relações sexuais com o(a) parceiro(a).  

Os fatores que influenciaram estes resultados foram sobretudo a idade e o estado de saúde. 

Não foi possível confirmar se os inquiridos teriam relações sexuais com mais alguém além do 

cônjuge (Marsiglio e Donnelly cit. por Gott, 2005: 53).  

 

Em 1996, Wiley e Bortz colocaram algumas questões, nomeadamente se a atividade sexual 

após a “fase reprodutiva” era um vestígio de algo que existiu anteriormente, uma anomalia, ou 

se era parte integrante da larga percentagem da vida das pessoas que é passada após os 50 

anos de idade, e ainda se constitui um fator que contribui para a qualidade de vida.  
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Os referidos autores desenvolveram um estudo que contou com 118 pessoas idosas. Destas, 

dois terços referiram ter um parceiro sexual “corrente”. 92% da amostra disse que gostava de 

ter sexo pelo menos uma vez por semana, apesar de algumas pessoas terem admitido que 

esta era a frequência habitual da sua atividade sexual, mesmo antes de serem idosas.  

Foi também abordada a questão da diferença dos seus comportamentos sexuais desde há 10 

anos atrás, sendo que os níveis de satisfação diminuem com a idade, tanto no caso dos 

homens como das mulheres. Em relação às preferências das várias práticas sexuais, o 

orgasmo e a penetração perderam importância nos últimos 10 anos. Pelo contrário, o sexo oral 

e o ser-se amado e acarinhado tornaram-se mais relevantes, o que está relacionado com o 

aumento das experiências de disfunção eréctil. As preferências sexuais das mulheres 

permaneceram estáveis ao longo dos últimos 10 anos, sendo que sentir-se amada e 

acarinhada sempre foi considerado um aspeto importante. 

Enquanto 53% dos homens com menos de 70 anos afirmou que o sexo era menos agradável 

do que há 10 anos atrás, apenas 43% dos homens com mais de 70 anos concordou. 7 das 9 

participantes do sexo feminino com mais de 70 anos referiram apreciar mais a sua atividade 

sexual naquele momento do que há 10 anos atrás.  

Wiley e Bortz concluíram ainda que o sexo é uma questão muito importante para a qualidade 

de vida das pessoas idosas (Wiley e Bortz cit. por Gott, 2005: 54-55).  

 

Mathias et al. desenvolveram em 1997 uma investigação com uma amostra de 1216 indivíduos 

com mais de 70 anos, a quem eram colocadas as seguintes questões: se durante o mês 

passado tinha tido relações sexuais, e qual a sua satisfação no que diz respeito à frequência 

de atividade sexual relativo a esse mês.  

30% da amostra referiu ter tido relações sexuais no mês passado, sendo que os indivíduos 

casados eram 6 vezes mais sexualmente ativos do que os não casados. Outros fatores que 

contribuíam para ser sexualmente ativo incluíam ser homem, ter mais educação e ser mais 

novo (Mathias et al. cit. por Gott, 2005: 55).  

 

Após apresentar estes estudos na sua obra, Merryn Gott (2005) faz uma análise dos mesmos e 

verifica que existem alguns pontos que são comuns, designadamente a informação que 

obtemos relativamente à sexualidade e envelhecimento, e que os mesmos transmitem muito 

pouco sobre os próprios inquirido/entrevistados: 

 

▪ As pessoas idosas que participaram nestes estudos americanos têm sexo, incluindo 

penetração, embora não fique claro se termos como “sexo”, “relações sexuais” e 

“atividade sexual” podem ser considerados equivalentes a penetração; 

▪ O sexo parece diminuir de frequência com a idade, apesar do significado desta 

conclusão para as pessoas idosas continuar por explorar, embora se assuma que 

representa uma sensação de perda; 

▪ Há pessoas idosas mais suscetíveis de ter relações sexuais do que outras; 
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▪ Algumas pessoas idosas estão disponíveis para completar questionários sobre os 

seus comportamentos sexuais, mas outras não. 

 

Merryn Gott refere que alguns autores consideram que a Biologia constitui a pedra de toque da 

sexualidade. Na construção das amostras não são tidas em conta características sociais 

específicas porque, além do género, tudo o resto é entendido como irrelevante. Consideram 

também que os seres humanos são todos iguais do ponto de vista biológico. 

 

Muitos estudos assentaram nesta premissa, e neste sentido tentaram ir ao encontro da 

verdade da sexualidade, focando-se na frequência com que as pessoas têm sexo, e em alguns 

casos de que forma vivenciam o desejo sexual, sendo que o contexto social, por exemplo, não 

é contemplado. Estes trabalhos, além de ilustrarem as crenças pessoais dos investigadores 

sobre sexo, também traduzem as suas crenças sobre as pessoas idosas. É frequente estar 

implícita a convicção que só podem ser colocadas certas questões sobre sexo às pessoas 

idosas, não sendo apropriado fazer referência à masturbação (Gott, 2005) 

 

Merryn Gott refere ainda os trabalhos de Van der Geest, que datam de 2001, e de Jones 

(2002).  

O estudo de Van der Geest incidiu sobre o sexo e as pessoas idosas no Gana. Trata-se de um 

estudo antropológico qualitativo que teve por base uma amostra bastante reduzida, que no 

entanto permitiu obter algumas conclusões bastante interessantes.  

Os participantes entendiam que as pessoas idosas se interessavam por sexo até morrerem. 

Tal era aceite pelas gerações mais novas, desde que as pessoas idosas fossem casadas e não 

discutissem a sua atividade sexual contínua em público.  

O autor concluiu também que o declínio do interesse sexual é mais um fenómeno social e 

cultural do que biológico (Van der Geest cit. por Gott, 2005: 57). 

 

Em 2002, Jones adotou uma abordagem que se afastou marcadamente da que era utilizada 

até então na literatura relacionada com sexualidade e envelhecimento. Recorreu a uma 

abordagem que explorava os discursos produzidos por 23 mulheres que foram entrevistadas 

sobre relações íntimas, com idades compreendidas entre os 61 e os 90 anos. Com a utilização 

desta expressão, Jones pretendia não limitar a discussão à penetração, além de que permitia 

às participantes falar de forma mais ou menos explícita de relações sexuais, de acordo com as 

suas preferências. Este trabalho incidiu não tanto sobre o que as inquiridas dizem sobre sexo, 

mas antes a forma como o dizem. 

Este estudo ajudou a desenvolver uma teoria crítica sobre sexualidade e envelhecimento, que 

vai muito além da frequência com que as pessoas idosas têm relações sexuais, modelo que 

até então predominava ao nível das investigações (Jones cit. por Gott, 2005: 58).  
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Além destas existem ainda outras investigações que foram desenvolvidas no âmbito da 

sexualidade das pessoas idosas. 

 

A American Association of Retired Person realizou um estudo em 1999, que tinha como 

objetivo examinar o papel que a sexualidade desempenha na qualidade de vida dos adultos a 

partir dos 60 anos, e em que medida o desenvolvimento de novas técnicas e medicamentos 

afetam a satisfação das pessoas idosas no que se refere à sua vida sexual (Robinson e 

Molzahn, 2007).  

66,8% dos homens e 56,7% das mulheres referiram que ter uma relação sexual satisfatória era 

importante para a sua qualidade de vida.  

Verificaram-se também correlações significativas entre sentimentos de bem-estar e satisfação 

com a vida sexual. De uma maneira geral, o bem-estar era maior nos participantes 

sexualmente ativos. No caso dos participantes que não mantinham atividade sexual, 

verificaram-se dificuldades em dormir, que estavam associadas ao desagrado relativamente à 

sua vida sexual.  

 

Doris Vasconcellos et al. (2004) desenvolveram um estudo intitulado “A sexualidade no 

processo de envelhecimento: novas perspetivas – comparação transcultural”. Os autores 

pretendiam levar a cabo uma comparação transcultural, e para tal procedeu-se à aplicação de 

um questionário amplo a duas amostras, uma brasileira e outra portuguesa, de modo a 

caracterizar conhecimentos, atitudes, crenças e práticas sobre a vivência do corpo e da 

sexualidade de 187 pessoas, entre os 52 e os 90 anos, que não tivessem problemas de saúde 

física e mental.  

Em termos de resultados, verificou-se a participação de 61% de mulheres portuguesas e 92% 

de mulheres brasileiras, sendo que a amostra masculina brasileira não foi tida em conta por 

não ter validade em termos estatísticos. 

A partir dos dados obtidos verificou-se que a grande maioria das participantes cresceu numa 

sociedade com caráter limitativo, em que a curiosidade sobre sexualidade raramente era 

reconhecida. Um terço da amostra recebeu pouca informação sobre sexo antes do casamento, 

e quase metade das mulheres não recebeu qualquer tipo de informação. 

Apenas 13% das mulheres brasileiras declararam não estar interessadas em sexo, contra 

quase o triplo das portuguesas, verificando-se neste aspeto uma diferença cultural significativa.  

Embora um quarto das brasileiras e 16% das portuguesas tenha considerado que nunca se 

sentiram sexualmente realizadas, a grande maioria das duas amostras afirmou ter tido uma 

vida sexual satisfatória.  

A maioria das inquiridas afirmou que a idade não põe em causa a capacidade de ter orgasmos, 

nem o desejo sexual, os sentimentos ou a intensidade das sensações, embora sejam visíveis 

diferenças entre os géneros e as duas culturas. 

24% das mulheres brasileiras, 38% das mulheres portuguesas e 75% dos homens portugueses 

mantêm relações sexuais pelo menos uma vez por mês. 
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Cerca de 20% das mulheres e 46% dos homens têm relações sexuais pelo menos uma vez por 

semana, e mais do dobro destas pessoas gostaria de ter relações, pelo menos com essa 

frequência. Estes valores remetem para o interesse pela sexualidade por parte de pessoas 

mais velhas, e o desejo manifesto em manter atividade sexual que lhes proporcione prazer. 

Existe também uma diferença acentuada entre as amostras brasileira e portuguesa no que se 

refere à expressão verbal sobre sexo. 50% das mulheres brasileiras aborda o tema do sexo 

com os parceiros, mas apenas 9% das mulheres e 14% dos homens portugueses o fazem. 

Neste sentido, apenas 4% das mulheres portuguesas expressa verbalmente as suas 

preferências sexuais, contra 28% das mulheres brasileiras. De uma maneira geral, e de acordo 

com os autores, as mulheres brasileiras parecem mais interessadas e sexualmente ativas do 

que as portuguesas, e com mais disponibilidade para a comunicação verbal entre o casal.  
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PARTE II - ESTUDO REALIZADO NUM LAR DE PESSOAS IDOSAS DO 

CONCELHO DE ALENQUER 

__________________________________________________________ 



Susana Valente                                                                        

A Sexualidade das Pessoas Idosas 

 

 40 

CAPÍTULO 4 – METODOLOGIA E OBJECTIVOS 

 

4.1. Metodologia 

 

Em termos metodológicos, optou-se por uma abordagem essencialmente qualitativa, que teve 

por base os princípios da Grounded Theory.  

 

No capítulo “Metodologias qualitativas: introdução à Grounded Theory”, Fausto Amaro (2007) 

faz uma apresentação geral da Grounded Theory. O objetivo desta metodologia consiste na 

construção, e não na verificação, de teoria, a qual é construída a partir da recolha e da análise 

sistemática e rigorosa dos dados. Neste sentido, não se inicia uma pesquisa com a formulação 

de hipóteses, na medida em que a Grounded Theory não procura a verificação de hipóteses 

(Amaro, 2007). A pesquisa deve essencialmente produzir novos conhecimentos, não se 

limitando a verificar o que já existe (Amaro, 2007). 

 

Fausto Amaro considera que, na língua portuguesa, a Grounded Theory pode ser designada 

por Teoria de Base Empírica, “na medida em que a teoria resultante é fundamentada em 

dados” (Amaro, 2007: 96).  

 

Para proceder à recolha de informação, foram essencialmente utilizadas duas técnicas: a 

pesquisa documental e bibliográfica, que permitiu efetuar uma revisão da literatura e constituiu 

o ponto de partida para a realização do trabalho e compreensão do fenómeno; e a realização 

de entrevistas exploratórias junto das pessoas idosas. 

 

 

4.2. Caracterização da amostra 

 

No que diz respeito à construção da amostra, e ao contrário do que se verifica nos estudos de 

cariz quantitativo, a metodologia da Grounded Theory não prevê que a amostra possa ser 

definida antes da recolha de dados (Amaro, 2007).  

É fundamental ir analisando os dados à medida que estes são alcançados, terminando quando 

se atinge o ponto de saturação teórica, ou seja, quando não se prevê que surja informação 

nova para o investigador (Amaro, 2007). 

 

O universo da investigação era constituído pelos 40 clientes que integravam o lar, 33 do sexo 

feminino e 7 do sexo masculino. Todavia, não foi previamente fixado quantas pessoas idosas 

seriam entrevistadas.  
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4.3. Recolha e análise dos dados 

 

A questão inicial do estudo consistia apenas em obter informação sobre como é que as 

pessoas idosas, particularmente em meio rural, se posicionavam face à sua sexualidade, tendo 

sido utilizada a técnica da entrevista. Decidiu-se que as entrevistas seriam realizadas a 

pessoas idosas que se encontram institucionalizadas num lar, por um lado para facilitar a 

recolha da informação e, por outro lado, porque essa circunstância de vida podia introduzir 

variáveis interessantes nas respostas das pessoas idosas. 

 

Foi definido um guião inicial de entrevista com alguns tópicos de análise, com o objetivo de 

facilitar a condução das entrevistas. Contudo, havia a possibilidade de o mesmo ser alterado 

consoante decorressem as entrevistas iniciais, por exemplo, com a introdução de novas 

questões ou com a alteração de alguma das questões já existentes.  

 

Consoante as entrevistas iam sendo realizadas, foram analisadas no sentido de identificar 

pontos comuns a todas as pessoas idosas. Não obstante terem surgido perspetivas muito 

semelhantes, verificaram-se algumas divergências, nomeadamente ao nível das histórias de 

vida e experiências do passado, o que constituiu um fator de interesse para ir realizando novas 

entrevistas. Foi também interessante verificar as diferenças encontradas nas entrevistas dos 

indivíduos do sexo masculino e feminino.  

 

As entrevistas foram realizadas individualmente, para assegurar a privacidade dos 

entrevistados e a confidencialidade da informação. Inicialmente foi realizada uma sessão de 

esclarecimento pela diretora técnica do lar, que teve lugar na sala de convívio onde estavam 

presentes todos os clientes. O objetivo foi essencialmente informar todas as pessoas idosas da 

realização das entrevistas e apelar à participação de todas, aproveitando também o momento 

para apresentar a pessoa que iria efetuar as entrevistas.  

 

Após esta apresentação prévia, as entrevistas foram sendo realizadas de forma aleatória, ou 

seja, não foi utilizado nenhum critério para selecionar qual o cliente que iria ser entrevistado, 

sendo que 7 clientes não foram entrevistados por motivos de saúde.  

 

Relativamente aos clientes que poderiam dar o seu contributo para a recolha de informação 

pertinente para o estudo, estes eram levados ao gabinete médico onde decorreram as 

entrevistas consoante a sua disponibilidade, e sem interferir nas dinâmicas do lar, 

nomeadamente tendo em conta o horário das refeições, da toma de medicação, das idas à 

casa-de-banho que estão “programadas” no caso dos clientes que estão dependentes de 

terceira pessoa, e também do horário das visitas dos familiares.  
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Para que as pessoas não se sentissem coagidas a participar, perguntou-se a todos os 

presentes na sala quem queria ser o(a) primeiro(a) a ser entrevistado(a), e houve uma senhora 

que se disponibilizou, e assim foi sucessivamente. Havia o receio de que algumas pessoas se 

recusassem, todavia aconteceu o oposto, verificando-se inclusivamente uma disputa entre 

algumas senhoras para ver quem seria a próxima a ser entrevistada. Curiosamente houve 

também uma situação em que uma senhora não quis ser entrevistada num dado momento, por 

considerar que não era uma boa altura, e noutro momento disse que já se sentia preparada e 

que “já podia ser” (sic).  

Os clientes com problemas de locomoção eram levados ao gabinete médico com o apoio das 

auxiliares. 

 

As entrevistas foram realizadas sobretudo aos sábados, e também em alguns dias de semana, 

mas nesses casos apenas ao final do dia.  

 

Antes de se iniciar a entrevista era transmitido ao cliente o tema do trabalho e qual a sua 

finalidade, agradecendo desde logo a colaboração e a importância do seu contributo para a 

realização do mesmo.  

 

Como forma de quebra-gelo e para tentar estabelecer alguma empatia com os entrevistados, 

começou-se por um questionário de caráter mais prático e de resposta fechada, com o intuito 

de recolher informações que permitissem caracterizar a população-alvo, nomeadamente idade, 

género, naturalidade, profissão que teve em idade ativa, entre outras. Alguns dos entrevistados 

mostraram uma certa resistência por considerarem que não iam saber responder “a nada”, pelo 

que esta também foi uma forma de proporcionar alguma descontração antes de se abordarem 

as questões relacionadas com a Sexualidade e com as experiências de cada um.  

 
 
 
 

4.4. Concelho de Alenquer 
 

O concelho de Alenquer integra o distrito de Lisboa, sendo composto por 16 freguesias. Em 

termos populacionais e de acordo com os Censos de 2001, Alenquer conta com uma 

densidade populacional significativa, que se traduz em 58.349 pessoas residentes, e 14.560 

famílias.  
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Figura 3: Pirâmide etária do concelho de Alenquer, 2001 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Reproduzido de sítio da Câmara Municipal de Alenquer 

 
 

 

 

4.5. Contexto do estudo 

 

As entrevistas foram realizadas no Centro Social e Paroquial de N.ª Sr.ª das Virtudes de 

Ventosa, instituição particular de solidariedade social, doravante designado apenas por Centro 

Social, situado na freguesia de Ventosa, concelho de Alenquer. A prossecução dos objetivos é 

realizada através da diferenciação de apoios e serviços, de acordo com as necessidades 

concretas dos clientes e das famílias, pelas seguintes respostas sociais: lar de pessoas idosas, 

centro de dia, apoio domiciliário e centro de convívio.  

Para o estudo foram apenas entrevistadas as pessoas idosas que se encontram na resposta 

de lar, que visa assegurar aos clientes alojamento, alimentação adequada, assistência médica 

e de enfermagem, cuidados de higiene e ainda promover atividades culturais e recreativas.   
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Entrevistados

Não entrevistados

CAPÍTULO 5 – APRESENTAÇÃO DOS DADOS 
 

 
5.1. Identificação da população 

 
 

a) Dimensão da amostra 
 

O centro social conta com 40 clientes na resposta social de lar, sendo que destes não foi 

possível entrevistar 9 clientes. Deste modo, a amostra constituiu-se por 31 clientes.  

 
 
 

Gráfico 1: Dimensão da amostra 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Todas as pessoas que não foram entrevistadas são do sexo feminino, com idades 

compreendidas entre os 83 e os 95 anos. 3 das clientes estão acamadas; 2 estão 

semiacamadas, uma com problemas cardíacos e a outra com osteoporose; 2 clientes estão 

semidependentes de terceira pessoa, nomeadamente deslocam-se em cadeira de rodas; 1 

cliente possui diagnóstico avançado de Alzheimer e outra cliente tem ataxia cerebelosa e/ou 

patologia neurológica.  

 
 

  
 

b) Idade 

 
Dos 31 clientes que constituem a amostra, verificaram-se idades compreendidas entre os 58 e 

os 93 anos.  
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Gráfico 2: N.º de clientes por intervalo de idades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

De acordo com os dados apresentados é possível constatar que a faixa etária com maior 

incidência é a dos 81 aos 90 anos, na qual se situam 13 clientes, seguida do intervalo de 

idades dos 71 aos 80 anos que conta com 10 clientes.  

4 Dos clientes entrevistados tem entre 61 e 70 anos, e apenas 3 tem 91 ou mais anos. 

O intervalo de idades com menor expressão numérica é o dos 50 aos 60 anos, onde se 

enquadra apenas 1 cliente.  

 

 

 
c) Género 

 
Gráfico 3: Divisão dos clientes por género 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Com base no gráfico verifica-se que a grande maioria dos clientes são mulheres (24) e apenas 

7 são homens, o que vai ao encontro do que foi referido no enquadramento teórico, ou seja, 

que existe um maior n.º de mulheres idosas, e que estas possuem uma maior esperança média 

de vida.  
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Gráfico 4: Estado civil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

A partir do gráfico verifica-se que a grande maioria dos clientes se encontra numa situação de 

viuvez. Apenas 4 são casados e é de salientar que dos 4 que são solteiros, 1 viveu em união 

de facto, mas nunca casou.  

Um aspeto curioso prende-se com o facto de 1 cliente ser divorciada, e de isso se tratar de 

uma situação relativamente recente.  

 

 
 

e) Escolaridade 
 
 
 
 

Gráfico 5: Escolaridade dos entrevistados 
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No que se refere ao grau de escolaridade, cerca de metade dos clientes (15) é analfabeta. 9 

Sabem ler e escrever, mas destes nem todos frequentaram a escola, ou então foram apenas 2 

ou 3 anos, não chegando a completar o ensino primário (4.º ano). 

Dos 31 clientes entrevistados, 6 têm 0 4.º de escolaridade e apenas 1 tem o 6.º ano, sendo 

este o nível de escolaridade mais avançado, não havendo ninguém com o 9.º ano, ensino 

secundário ou superior.  

 
 
 
 

f) Profissão desenvolvida 

 
 

Gráfico 6: Profissão desenvolvida 

 

 
O trabalho no campo surge como a principal ocupação dos clientes que constituem a amostra, 

o que pode estar relacionado com a baixa escolaridade, mas também com o facto de serem 

provenientes e terem residido sempre em zonas rurais, onde a agricultura assumia um papel 

preponderante. Muitas destes indivíduos não eram agricultores por conta própria, ou seja, o 

trabalho no campo era realizado por conta de outrem, e empregava quer homens quer 

mulheres, consoante a atividade em questão. Paralelamente era desenvolvida uma agricultura 

doméstica, de subsistência.  

 

A segunda profissão com maior expressão – doméstica – diz respeito sobretudo às mulheres, e 

envolve dois tipos de situações: as mulheres que apenas cuidavam da casa e dos filhos, e as 

mulheres que eram domésticas em casa de outras pessoas, que na altura se designavam (e 

que as próprias clientes referiam) por “criadas de servir”. Surgiram ainda outras profissões mas 

que constituíram situações isoladas, nomeadamente auxiliar de ação de educativa, empregada 

de balcão, rececionista, costureira, comerciante e sapateiro. 
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Gráfico 7: Naturalidade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Os clientes que constituem a amostra são maioritariamente naturais do concelho de Alenquer 

(23). Foi também aí que cresceram e que posteriormente constituíram família e fixaram a sua 

residência. 

 

Apenas 8 clientes são naturais de outros concelhos. Contudo importa referir que, embora não 

tenham nascido em Alenquer, vivem aí há muitos anos, designadamente desde crianças e foi 

aí que construíram a sua vida. A sua relação com a zona de Alenquer foi assim iniciada pelos 

progenitores dos clientes e transversal a várias gerações. Estes clientes são naturais de 

Castelo Branco, Viseu, Valença do Minho, Azambuja, Santa Comba Dão, Rio Maior e Funchal.  

 

Apenas 1 cliente não tinha qualquer ligação com o concelho de Alenquer até à sua admissão 

no lar, sendo natural do concelho de Setúbal. Encontra-se nesta situação porque foi internada 

num hospital e o Serviço Social fez uma pesquisa das vagas disponíveis em lar a nível nacional 

de modo a assegurar a sua integração.  
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Gráfico 8: Tempo de permanência no lar 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Neste item verificaram-se realidades bastante distintas, havendo, por um lado, 1 cliente que se 

encontra institucionalizado há 10 anos, que corresponde ao tempo de funcionamento do lar, e 

por outro lado existem clientes que se encontram no lar há poucos meses. 1 dos clientes 

referiu que estava no lar há meses, mas não conseguiu precisar quantos.  

Com base no gráfico constata-se que a situação mais comum são os clientes que estão no lar 

entre 1 e 5 anos (ao todo são 14).  

 
 
 
 
 

i) Situação de saúde 

 
 

Gráfico 9: Situação de saúde 
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A observação do gráfico apresentado permite concluir que dos 31 clientes que compõem a 

amostra, apenas 3 referiram ser pessoas saudáveis, com autonomia a todos os níveis e não 

dependerem de terceiros. 

Pelo contrário, 28 clientes afirmaram ter patologias associadas, embora muitas vezes não 

conseguissem especificar quais. Justificavam ter conhecimento que tinham algum problema de 

saúde devido ao facto de lhes serem diariamente administrados medicamentos. Verificou-se 

uma necessidade muito acentuada por parte dos clientes de abordar a questão da saúde, 

dando ênfase a aspetos que, à partida, podem ser simples ou mais facilmente ultrapassados 

ou justificados pela idade, como sejam uma dor ou dificuldades de locomoção. 

A situação de saúde de alguns clientes foi esclarecida com o apoio de profissionais do lar e, 

deste modo, foram identificadas as seguintes patologias (importa ter em conta que alguns 

clientes têm mais do que um problema de saúde: 

- Parkinson: 2 clientes 

- Problemas cardíacos: 5 clientes 

- Angina de peito: 2 clientes 

- Trombose flubite: 1 cliente 

- Bóssio: 1 cliente 

- Paralisia: 1 cliente 

- Problemas de audição: 2 clientes 

- Epilepsia: 1 cliente 

- Alzheimer: 1 cliente 

- Diabetes: 5 clientes 

- Obesidade: 1 cliente 

- Arteriosclerose avançada: 2 clientes 

- AVC (provocou paralisia de partes do corpo): 5 clientes 

- Problemas psicológicos com quadro depressivo: 3 clientes 

- Incontinência urinária: 5 clientes 

- Insuficiência renal: 1 cliente 

- Coxa artrose: 1 cliente 

- Cancro: 2 clientes 

- Dependência motora por fratura do osso da bacia (ou outros): 2 clientes 
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j) Agregado familiar antes da entrada no lar 

 
 

Gráfico 10: Agregado familiar antes da entrada no lar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relativamente ao agregado familiar antes da entrada no lar, quase metade (14) dos clientes 

vivia sozinha, o que vai encontro dos dados obtidos no que diz respeito ao estado civil, em que 

a situação predominante era a viuvez. Por outro lado, este aspeto vai ao encontro da situação 

de isolamento e solidão que afeta muitas pessoas idosas em Portugal. 

Dos 17 clientes que não residiam sozinhos, 6 viviam com o cônjuge, 6 residiam com os filhos e 

5 residiam com outros familiares, nomeadamente irmãos. Nenhum cliente vivia em união de 

facto.  

 

 

 

5.2. Respostas obtidas 

 

Sendo um estudo essencialmente exploratório, foram considerados alguns tópicos de análise 

que facilitaram a condução das entrevistas, contudo as questões não eram colocadas de forma 

rígida. Foi dada oportunidade aos entrevistados de falarem livremente sobre as suas 

experiências de vida e opiniões pessoais, sendo que nenhuma das perguntas era de resposta 

fechada, de modo a permitir o acesso ao máximo de informação possível. 
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De seguida serão apresentadas as respostas dadas pelas pessoas idosas, que foram 

agrupadas com base no género, ou seja, serão discutidos separadamente os dados referentes 

à sexualidade masculina e à sexualidade feminina.  

 

 

1) Importância das relações sexuais (passado/presente)  

 

Mulheres 

 

No contexto de uma relação amorosa, mais concretamente no casamento, o sexo não surge 

como um fator importante para a maioria das entrevistadas. Contudo, importa referir que esta 

desvalorização da parte sexual da relação não é uma consequência da idade, ou seja, o sexo 

nunca foi particularmente importante para algumas mulheres, mesmo quando eram jovens.  

 

Praticamente na sua totalidade, as entrevistadas tiveram a sua primeira experiência sexual 

após o casamento, e a maioria teve apenas experiências sexuais com um homem durante toda 

a vida, que foi o marido. O primeiro (e único) namorado é a pessoa com quem casaram, e 

depois de ficarem viúvas não se envolveram com ninguém.  

 

O desinteresse pelo sexo manifestado por algumas das entrevistadas pode estar relacionado 

com o início da sua atividade sexual, que nem sempre foi positivo; pelo contrário, poderá ter 

sido traumático para algumas mulheres. Uma mulher descreveu a sua noite de núpcias como 

um momento extremamente desagradável, que a marcou para sempre. Referiu ter sido criada 

em Lisboa por uma tia, era uma “menina” e não estava familiarizada com certos 

comportamentos mais bruscos. Pelo contrário, o marido era muito bruto e ela não estava 

habituada a que a tratassem mal. Na noite de núpcias o marido queria ter relações sexuais e 

ela não, porque não se sentia preparada, não sabia o que ia acontecer, ninguém tinha falado 

com ela sobre isso. Recorda-se que queria a luz apagada e o marido queria a luz acesa. 

Perante a sua recusa, o marido bateu-lhe e ela acabou por “fazer sexo à força” (sic).  

 

A maioria das mulheres referiu que era sempre, ou quase sempre, o marido que tomava a 

iniciativa de terem relações sexuais, embora algumas tenham referido que, por vezes, também 

partia delas, havendo uma mulher que referiu claramente que tinha sexo com o marido porque 

“era louca por ele” (sic) e conseguia ter momentos de prazer. Noutra situação uma mulher 

referiu que o marido é que tinha sempre a iniciativa de terem relações e ela esperava que ele 

quisesse, mas isso era encarado como um ritual do casal e não uma obrigação ou submissão 

da sua parte. O marido era muito meigo, beijava-a e depois dizia-lhe “agora encosta-te a mim” 

(sic). 

Curiosamente verificou-se também uma situação em que a entrevistada referiu que ela e o 

marido tinham uma boa relação sexual e que gostava de o provocar, de seduzir, mas ele não 
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gostava desta sua postura. Era muito machista, o que na opinião da mulher estaria relacionado 

com o facto de ser comandante da marinha e estar habituado a dar ordens às outras pessoas. 

Assim, habituou-se a esperar que o marido quisesse ter sexo. 

 

Quando faziam referência a algum aspeto menos positivo da relação sexual, porque não 

tinham prazer, não lhes apetecia, era doloroso, ou porque os maridos ficavam impossibilitados 

de ter sexo e, consequentemente, elas também eram privadas, verificou-se uma tendência das 

mulheres para proteger, desculpabilizar e agradar aos maridos, dando primazia à vontade 

destes em detrimento da sua. Tal traduziu-se em expressões que foram utilizadas pelas 

mulheres no decurso das entrevistas, como por exemplo “ele lá queria e eu fazia-lhe a 

vontade”, “ele queria e eu deixava-me ir, então pois tinha de ser”, “estava ali só por estar”, 

“tinha de fazer sempre senão depois eu é que pagava” (sic).  

Uma mulher referiu inclusivamente que só tinha relações com o marido porque tinha medo que 

ele se fosse embora e se envolvesse com outra pessoa. Outras referiram que os maridos eram 

“muito malandros” (sic), o que está relacionado com a frequência elevada com que queriam ter 

sexo, e elas acediam. Em suma, grande parte das mulheres tinha relações sexuais com o 

marido porque eles queriam, e não por vontade própria.  

 

Duas mulheres admitiram nunca ter experimentado o orgasmo, sendo que para uma delas o 

ato sexual era muito doloroso, e frisou que sentiu dor sempre que esteve com o marido, 

designadamente durante a penetração. Este tipo de questões nunca foi abordado com o 

marido porque tinha vergonha.  

 

É possível que o facto de a maioria destas mulheres ter tido experiências sexuais pouco 

gratificantes, condicione a forma como encaram o sexo e que lhe atribuam pouca relevância no 

contexto de uma relação, uma vez que não conseguiram vivenciar momentos de prazer e ver 

satisfeitas as suas necessidades enquanto mulheres. 

 

Entre as mulheres que referiram experiências sexuais negativas, é de salientar o caso de uma 

entrevistada com problemas graves de saúde que, depois de entrar no Lar, num fim de semana 

que foi a casa, teve relações forçadas com o marido. Disse-lhe que não conseguia, mas este 

amarrou-a e “chafurdou o que ele quis ” (sic). Causou-lhe muita dor, gritou e pediu ajuda. O 

marido ameaçou que a matava se ela contasse a alguém. Nunca falou disto com ninguém, nem 

com os filhos, porque teve vergonha. Não colocou a hipótese de solicitar apoio psicológico no 

lar, e desde então nunca mais foi a casa aos fins de semana, porque tem medo do marido.  

 

Tanto no passado como no presente, o sexo é encarado pelas entrevistadas como algo que é 

fundamental para os homens, mas não para elas próprias ou para a harmonia do casal. 

Consideram que, após o casamento, os homens passam a adquirir determinados direitos, e as 

mulheres, devendo respeito e obediência aos maridos, devem servi-los e agradar-lhes, sendo 
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que esta ideologia também se aplica à vida sexual. Uma das mulheres referiu que às vezes 

dizia ao marido “se eu soubesse que era assim não me tinha casado” (sic). Outras vezes não 

dizia nada, mas o marido apercebia-se do seu desconforto e perguntava-lhe porque é que ela 

se tinha casado.  

 

Para algumas mulheres, o sexo é encarado como “um favor” que fizeram aos maridos, e por 

vezes recusavam-se a ter relações para os afetar. Simultaneamente privavam-se a si próprias 

desses momentos de intimidade, o que não as incomodava. Uma entrevistada referiu que 

quando o marido queria ter sexo com ela era mal-educado e não a respeitava, por exemplo, 

fazia coisas que ela não queria e chamava-lhe nomes ofensivos durante o ato sexual. Como 

“vingança” (sic), não deixava o marido tocar-lhe durante meses. Depois ele agredia-a 

fisicamente até que ela não aguentava e acabava por ceder. Esta mulher considera que 

quando era nova nunca foi muito “entusiasmada” (sic) no que diz respeito ao sexo, mas 

“mesmo que tivesse interesse perdia logo, porque o marido era extremamente desagradável” 

(sic), utilizando expressões muito grosseiras, citando como exemplo “oh priga, volta-te para cá 

que eu quero dar uma f***” (sic). Com cerca de 30 anos deixou de ter relações sexuais porque 

teve menopausa precoce, e vingou-se do marido proibindo-o de lhe tocar.  

Mais uma vez, a postura adotada por estas mulheres pode estar relacionada com o facto de 

não conseguirem ter prazer, o que faz com que o sexo seja desvalorizado e até encarado como 

uma obrigação.  

 

 

Homens 

 

Contrariamente ao que seria expectável ao nível do senso comum, tendo em conta a idade da 

população-alvo e que habitualmente a sexualidade surge associada à masculinidade e 

virilidade, dos 7 homens que foram entrevistados, 3 nunca casaram, 2 nunca tiveram uma 

relação propriamente dita, um deles teve apenas uma única experiência sexual, e outro referiu 

ser virgem.  

 

Um dos homens referiu que nunca saiu de casa dos pais e sempre foi muito tímido, razão pela 

qual considera que nunca teve uma namorada. Além de nunca ter tido um relacionamento, 

nunca teve qualquer experiência sexual. Nunca quis ir a uma “dessas casas” (sic), nunca saiu 

da “terra” (sic), andava sempre com o pai nas vinhas e por isso nunca teve oportunidade de 

fazer sexo com uma mulher.  

 

Outro homem também nunca teve namorada, porque não encontrou uma mulher que lhe 

agradasse, mas referiu ter perdido a virgindade. Uma vez foi a uma casa de mulheres com um 

amigo, mas não repetiu essa experiência porque “não calhou bem” (sic). A mulher com quem 

esteve não lhe agradou, além disso gozou com ele porque ele não fez as coisas “como deve 
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ser” (sic). Ficou muito envergonhado e reconhece que, de facto, não correu bem. Nunca mais 

voltou a frequentar esse tipo de estabelecimentos. Contudo, “sentia coisas quando via uma 

mulher jeitosa, e o corpo dava sinal” (sic). Referiu que nesses momentos resolvia as coisas por 

ele próprio, mas não quis explicar melhor porque se tratava de um assunto só dele.  

Quando questionado sobre a possibilidade de essa situação vir ainda a ser alterada e de se 

interessar por uma cliente do lar, disse que nunca se interessou por nenhuma mulher, e que 

para ele “acabou tudo” (sic) no ano passado, porque foi operado e colocou uma pilha no 

coração.  

 

O terceiro homem solteiro teve uma namorada quando tinha cerca de 18 anos, mas a 

namorada envolveu-se com outra pessoa e ele ficou muito magoado. Depois disso nunca mais 

teve namoradas. Referiu que não tinha vida para sustentar uma mulher, porque era pobre, e 

“as mulheres boas não eram para mim” (sic). Considera que teve uma vida difícil que não lhe 

permitiu casar, e por isso preferiu ficar sozinho. Atualmente sente que fez mal e se voltasse 

atrás tentava “fazer vida” (sic) com alguém. Apesar de não ter tido mais namoradas envolveu-

se com mulheres da localidade onde vivia. No lar interessou-se por duas mulheres, mas 

nenhuma delas o quis.  

 

Estes entrevistados, além de terem em comum o estado civil (nunca casaram), partilham 

também o facto de as relações sexuais nunca terem adquirido grande importância ao longo das 

suas vidas. No presente nenhum deles é sexualmente ativo, contudo importa ter em conta que 

um homem é virgem, e outro teve apenas uma única experiência sexual com uma mulher. 

 

Relativamente aos outros homens que fazem parte da amostra, 2 são viúvos e 2 continuam 

casados.  

Três dos entrevistados que casaram referiram que “procuravam” (sic) as mulheres e que estas 

correspondiam, ou seja, também gostavam de ter relações sexuais, sendo que um deles referiu 

mesmo que a mulher “estava sempre a jeito” (sic).  

 

Porém, um destes homens referiu ter havido uma grande diferença ao nível das relações 

sexuais quando era mais novo e quando começou a envelhecer. Gostava de estar com a 

mulher e “procurava-a” (sic) com frequência, sendo que a mulher também gostava quando 

faziam sexo. Porém, com o passar do tempo a mulher ficou diferente e gradualmente deixou de 

ter relações com ele, o que o levou a ter uma amante. A mulher tinha conhecimento desta 

situação, e depois de ela falecer nunca mais esteve com ninguém.  

 

Quanto aos outros dois, referiram que ao longo dos anos não notaram nenhuma diferença 

relativamente às relações sexuais que mantinham com as mulheres (“a montada era sempre a 

mesma”) (sic). 
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Pelo contrário, um dos homens que continua casado, mas que a mulher está em casa, referiu 

que esta nunca se mostrou muito interessada por sexo, e que isso não esteve relacionado com 

a progressão da idade, era uma característica dela e sempre foi assim. Sempre que lhe 

apetecia “ia lá” (sic), mas a mulher tentava desviar a conversa, dizia que estava muito cansada 

por ter trabalhado no campo todo o dia, mas quando ele “queria muito ela tinha de deixar fazer 

o serviço e acabou” (sic). Descreve a esposa como sendo uma mulher atraente, e como tal não 

casou com ela apenas para olhar para ela.  

 

 

 

2) Diferenças verificadas ao nível das relações sexuais (tendo em conta a 

influência da idade e/ou de outras circunstâncias de vida, tais como local 

de residência, situação de saúde, etc.) 

 

Mulheres 

 

A maioria das entrevistadas considera que as mudanças que ocorreram ao nível das relações 

sexuais estão associadas ao aparecimento de doenças, delas próprias ou dos parceiros.  

Uma das mulheres referiu que sempre foi uma pessoa doente, e por isso sempre houve 

algumas restrições relativamente ao sexo, mas o marido respeitava isso. 

 

Além deste fator, muitas mulheres sentiram-se igualmente afetadas pela menopausa, 

considerando que depois desta fase perderam “o gosto” (sic) pelo sexo, o que levou a que 

tivessem relações sexuais com menos frequência.  

Algumas mulheres também referiram o facto de os maridos terem sido admitidos num lar (antes 

de elas também serem), o que levou a que a sua vida sexual ficasse desta forma 

comprometida.  

 

Uma mulher disse que o marido começou a manifestar desinteresse pelo sexo quando 

adoeceu, e neste sentido ela própria deixou de ter interesse “nestas coisas” (sic), e aceitou que 

já não “podiam fazer” (sic). Nunca falou disso com o marido, porque achou que ele iria ficar 

“chocado” (sic), enquanto homem, se ela lhe dissesse que queria ter relações sexuais e ele 

tivesse de admitir perante ela que já não conseguia. O marido foi operado à próstata e após a 

intervenção cirúrgica não voltaram sequer a tentar ter relações sexuais. Ela, como mulher, não 

tinha vontade, mas mesmo que tivesse não dizia nada para proteger o marido, pois seria “um 

desgosto para ele (sic).  

 

Algumas entrevistadas referiram que com o avançar da idade, houve uma diminuição da 

frequência das relações sexuais, embora não consigam identificar uma relação causal entre 

essa diminuição e os fatores que conduziram à mesma. Na ausência de outros motivos, 
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referiram que ao ficarem mais velhas existem “outras coisas” (sic) que são mais importantes e 

que não passam necessariamente pelo sexo, designadamente carinho e a companhia do 

cônjuge.  

 

Pelo contrário, houve igualmente mulheres que relataram que a idade não trouxe qualquer 

inconveniente e, consequentemente, alteração à vida sexual do casal. Referiram que os 

maridos continuaram sempre a “procurá-las” (sic), sendo que uma referiu que teve relações 

sexuais até ao momento em que o marido faleceu de repente. Descreveu-o como um homem 

muito atencioso, que lhe dizia “vê lá se consegues” ou “então hoje pode ser qualquer coisa?”  

(sic).  

 

 

Homens 

 

Os homens não identificaram diferenças significativas ao nível das relações sexuais, 

independentemente da sua idade e da idade da parceira. Apenas referiram como fator que 

dificultou ou impossibilitou a existência de relações sexuais questões relacionadas com o 

aparecimento de doenças, mas que não estão ligadas ao avanço da idade.  

Quando as mulheres se sentiam afetadas pela menopausa e isso condicionava a vida sexual 

do casal, estes não compreendiam as alterações sofridas pelas mulheres, sendo que um 

homem referiu que a mulher lhe “causava nervos” (sic).  

 

Um homem viúvo referiu que a mulher, à medida que ia envelhecendo, começou a não querer 

ter relações sexuais. Sente que ao fim de uns anos a mulher ficou diferente, e que “ já não era 

assim aquele amor” (sic). Deixaram de ter relações muito tempo antes de a mulher morrer, 

porque ela não queria. 

 

 

 

3) Dificuldades ou constrangimentos sentidos atualmente na vivência das 

relações sexuais 

 

Mulheres 

 

As entrevistadas não mantêm no presente qualquer atividade sexual, devido à inexistência de 

parceiro. Na maioria dos casos, as mulheres não se envolveram noutras relações porque não 

surgiu essa oportunidade, mas mesmo que tivesse surgido não queriam, por respeito aos 

maridos já falecidos, e por questões relacionadas com a idade. Assim, é possível considerar 

que as mulheres que enviuvaram não se envolveram numa nova relação porque não estavam 

interessadas em que tal acontecesse, mas também porque não surgiu nenhum parceiro. As 



Susana Valente                                                                        

A Sexualidade das Pessoas Idosas 

 

 58 

mulheres que ficaram viúvas muito cedo dedicaram-se a criar os filhos, ou então centraram-se 

noutros objetivos que não passavam por uma nova relação (caso de uma viúva que não tinha 

filhos e dedicou a sua vida a cuidar de uma senhora mais velha).  

 

Praticamente todas as entrevistadas defenderam já não ter idade para ter relações sexuais, e 

adotaram uma postura de crítica face às pessoas da mesma idade que o fazem. Porém, 

consideram que se os maridos fossem vivos, possivelmente as coisas seriam diferentes, ou 

então não teriam condições de saúde e iriam apenas desfrutar da companhia um do outro.  

Uma mulher confessou ter-se apaixonado por um cliente do lar, mas teve receio de se envolver 

porque ele sofre de doença mental. Se tal acontecesse, considera que as outras mulheres 

iriam criticá-la. Também se apaixonou por um fisioterapeuta de uma clínica onde ia fazer 

tratamentos, mas ele era casado. Uma vez abordou este assunto com o médico que dá 

consultas no lar e este perguntou-lhe “acha-se com coragem para isso?” (sic).  

 

As entrevistadas defendem que as pessoas se devem respeitar porque vivem ali juntas, e 

porque “têm idade para ter juízo” (sic). Contudo, também justificam a inexistência desse tipo de 

relação entre as mulheres e os homens do lar, porque estes não estão em condições. 

Obviamente que esta perspetiva é dada apenas pelas mulheres. Referem que existem poucos 

homens, além de que, no geral estão todos debilitados, seja apenas pela idade ou por 

questões de saúde. À semelhança do que se tinha verificado nos factores que influenciam a 

sexualidade das pessoas idosas, nomeadamente nas causas psicossociais, o número de 

mulheres idosas ultrapassa de forma significativa o de homens idosos, o que coloca alguns 

constrangimentos, no sentido em que existem poucos parceiros, face ao número de mulheres 

disponíveis.  

 

As mulheres desvalorizaram a possibilidade de existirem relações de intimidade no lar. 

Consideram que ali não existem certas coisas como noutros lares, que por vezes até são 

transmitidas pela televisão, tais como namoros e casamentos entre pessoas idosas. 

Consideram positivo que assim seja, tendo mesmo utilizado a expressão “isso é uma pouca-

vergonha” (sic) relativamente à possibilidade de haver relações sexuais no lar. Referiram 

também que essa situação seria mal recebida por parte dos profissionais do lar, e sentem que 

não há abertura para esse tipo de coisas “a Doutora não acha graça a essas coisas” (sic).  

Uma entrevistada referiu que se o marido fosse vivo e estivesse com ela no lar, gostaria que 

partilhassem o mesmo quarto, mas não iria sentir-se à vontade para ter sexo com ele, 

receando que alguém entrasse no quarto de noite.  

 

Por outro lado, também se verificaram opiniões diferentes, onde é aceite que haja sexo quando 

há amor, e quando a pessoa tem alguém. Porém, mesmo estas mulheres acabaram por 

remeter esta possibilidade para as situações em que os cônjuges ainda são vivos.  
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Homens 

 

Uma vez que são apenas sete homens e com situações distintas em termos do estado civil, foi 

possível estabelecer uma distinção clara ao nível dos pontos de vista entre os homens solteiros 

e os que são/foram casados. 

Os três homens solteiros e com um historial de relações sexuais pouco significativas e num dos 

casos inexistentes, praticamente não emitiram qualquer opinião referente a este tópico.  

 

Em relação aos outros homens, pode-se concluir que as dificuldades sentidas passam 

essencialmente por motivos de saúde e/ou ausência de parceira, o que também está 

relacionado com a sua permanência no lar.  

 

Um entrevistado referiu que se apaixonou depois de estar no lar, e queria até casar-se com a 

mulher, mas a filha não queria sequer que ele tivesse uma namorada. Nunca esteve com 

nenhuma mulher no lar porque ali “não se pode” (sic), mas “acena” a algumas mulheres e 

sente ereções quando vê determinados conteúdos televisivos. Ao mesmo tempo diz que sente 

dores nas costas, mas se tivesse oportunidade de estar com uma mulher entende que 

conseguiria ter relações sexuais.  

 

Outro homem referiu sentir-se atraído por uma cliente, que se meteu com ele e “deu-lhe sorte” 

(sic). Passavam horas a olhar um para o outro na sala de convívio, porque ela sentava-se 

mesmo em frente a ele, o que lhe provocava ereções. Não avançou porque ainda é casado e o 

filho ficaria muito zangado se desconfiasse de alguma coisa.  

 

Os outros homens referiram ambos que a impossibilidade de terem sexo resulta da sua 

situação de saúde, o que os leva a não pensar nisso.  

 

 

 

4) Utilização/curiosidade em utilizar métodos facilitadores das relações 

sexuais 

 

Mulheres 

 

No que diz respeito a este tópico, foi possível perceber que há um grande desconhecimento 

por parte das mulheres relativamente, por exemplo, à existência de cremes lubrificantes que 

facilitam a penetração. Este desconhecimento surge associado à vergonha de falar sobre o 

assunto, quer com os maridos quer com profissionais de saúde, nomeadamente o médico de 
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família. Depois da admissão no lar continuou a constituir um tema tabu que também não é 

abordado com profissionais do Centro Social, com receio da reação que poderiam provocar.  

 

 

Homens 

 

A existência desses métodos não configura um tema de interesse para os entrevistados, tendo 

referido apenas que não conhecem ou então que nunca utilizaram.  

 

 

 

5) Opinião dos entrevistados sobre o que pensam as pessoas mais novas 

acerca das relações entre as pessoas idosas 

 

 

Mulheres 

 

A maioria das entrevistadas canalizou esta resposta para os seus familiares, ou seja, para 

aquilo que os filhos e/ou netos pensariam do assunto. De uma forma geral consideram que a 

família censura o sexo entre as pessoas idosas. Apenas uma mulher referiu que se tivesse um 

namorado, os filhos não se iriam importar. 

 

 

Homens 

 

À semelhança das respostas dadas pelas mulheres, também os homens tiveram em conta 

aquilo que, na sua opinião, é a posição dos familiares relativamente à possibilidade da 

existência de relações sexuais entre pessoas idosas, nomeadamente dos filhos e netos, e que 

a mesma é negativa. Todavia, afirmaram essencialmente que não fazem ideia nenhuma sobre 

aquilo que as pessoas mais novas pensam do assunto.    
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CAPÍTULO 6 – CONCLUSÕES 

 

O presente estudo, baseado em 31 entrevistas, realizadas a homens e mulheres residentes em 

lar, mostrou que existe uma forte desvalorização das relações sexuais no presente, sobretudo 

no caso das mulheres. Esta evidência pode estar relacionada com o facto de as suas 

experiências sexuais ao longo da vida terem sido pouco gratificantes, tendo mesmo sido 

referidas experiências muito negativas ao longo do casamento. Neste sentido, a ausência de 

sexo nesta fase da vida não constitui de forma alguma um problema para os entrevistados, 

principalmente para as mulheres. Por outro lado, o facto de as mulheres terem tido relações 

sexuais com os maridos sem que isso lhes tenha proporcionado momentos de prazer (por 

exemplo, duas mulheres nunca experimentaram o orgasmo), poderá não suscitar a 

curiosidade/necessidade de estarem com outra pessoa para perceberem se seria diferente e, 

eventualmente, melhor.  

 

Outro aspecto que ressalta das entrevistas realizadas prende-se com o facto de, perante a 

impossibilidade de os maridos manterem uma vida sexualmente ativa, as mulheres adaptaram-

se a essa situação, sendo um aspeto da relação que deixou de ter importância, como sinal de 

respeito pelos cônjuges. Todavia, pode-se considerar que a principal dificuldade relativamente 

à vivência de relações sexuais por parte das mulheres idosas está relacionada sobretudo com 

a indisponibilidade de parceiros. No lar onde decorreram as entrevistas, o número de homens é 

muito inferior ao das mulheres, além de que, no geral, todos se encontram bastante debilitados 

do ponto de vista da saúde. Além desta dificuldade, pode também fazer-se referência a 

constrangimentos de ordem moral. O cerne da questão para os entrevistados não passa por 

considerarem que é incorreto as pessoas idosas praticarem sexo. Principalmente as mulheres 

impõem a si próprias determinadas regras de conduta e determinam que certos 

comportamentos não são aceitáveis na sua idade. Tal consiste em respeitar a memória dos 

maridos, que está muito presente, e não procurarem novos relacionamentos. Todavia, este 

“impedimento” não decorre tanto do facto de já serem “velhas”, mas por serem viúvas, o que 

também se constata a partir do facto de não excluírem a possibilidade de terem uma vida 

sexualmente activa se os maridos ainda fossem vivos. 

 

A terceira ideia é que as pessoas idosas têm dificuldade em falar desta temática, sobretudo em 

exporem as suas dúvidas ou colocarem algumas questões. No decurso das entrevistas esta 

dificuldade traduziu-se no embaraço que os entrevistados sentiram em utilizar alguns termos, 

pelo que, usavam expressões próprias. Tal pode estar relacionado com o facto de sentirem que 

não há sensibilidade nem abertura por parte dos profissionais com quem lidam diariamente. 

Esta indisponibilidade que é transmitida pelos profissionais, mesmo que seja 

inconscientemente, impede que as pessoas idosas possam ter uma vida sexualmente ativa de 
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qualidade, ou então condiciona totalmente a existência de relações sexuais entre as pessoas 

idosas, porque estes não se sentem à vontade ou porque têm algum constrangimento ao nível 

da saúde e não conseguem ultrapassá-lo sem a ajuda de um profissional qualificado.    

 

 

 

            6.1. Propostas de ação 

 

Sendo a sexualidade um aspeto que influencia de forma significativa a qualidade de vida das 

pessoas, independentemente da idade, importa desenvolver um trabalho que contemple ações 

dirigidias às pessoas idosas, mas também aos profissionais dos lares.  

 

No caso das pessoas idosas, seria importante a realização de debates sobre a sexualidade, 

promovidos por profissionais da área, que constituam um espaço de partilha, aquisição de 

novos conhecimentos e exposição de dúvidas. Por outro lado, seria igualmente importante 

trabalhar as questões do luto com pessoas idosas viúvas, recorrendo por exemplo à 

intervenção com psicólogos, de modo a minimizar os sentimentos de culpa que possam surgir 

perante a possibilidade de manter uma relação íntima com alguém que não o cônjuge, e que 

inibem algumas pessoas idosas de experimentar momentos prazerosos com um(a) novo(a) 

parceiro(a).   

 

No que se refere aos profissionais que desempenham a sua actividade no lar, importa fomentar 

a realização de ações de formação, destinadas não só aos técnicos mas fundamentalmente ao 

pessoal auxiliar, que intervém no direto com as pessoas idosas e muitas vezes não está 

habilitado a lidar com determinadas situações, pela falta de informação e conhecimento. Por 

outro lado, e face ao elevado número de mulheres, poderá ser pertinente disponibilizar no lar 

consultas de ginecologia, permitindo um acesso relativamente fácil à informação e a resolução 

de alguns problemas de saúde que podem influenciar a vivências das relações sexuais. 

 

Relativamente às regras de funcionamento do lar, deveria ser assegurada a privacidade dos 

clientes, sobretudo nos quartos e no período da noite, de modo a que tenham oportunidade de 

viver a sua sexualidade, caso tenham esse desejo. Além disso, respeitar a existência de 

casais, permitindo que estes partilhem o mesmo quarto e, se possível, a mesma cama, tendo 

em conta que era assim que dormiriam caso se mantivessem em suas casas.  
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