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O presente estudo se refere à interferência das questões de gênero na construção da vida sexual e analisa os dados 
relativos à sexualidade no Estudo SABE, em 2006. As diferenças observadas entre homens e mulheres no seu processo 
de desenvolvimento e a relação que mantêm com a cultura em que estão inseridos refletem na forma como encaram a 
sexualidade na velhice. Grande parte das mulheres refere que o fato de não terem vida sexual ativa significa motivo de 
satisfação, enquanto que para os homens, e o contrário, a satisfação está no exercício da sua sexualidade, mesmo em 
idade mais avançada.
Descritores: Gênero, Sexualidade, Estudo SABE.

This study refers to the interference of gender issues in the construction of sexual life, and analyzes data on sexuality in 
the SABE Study, in 2006. The differences observed between men and women in their development process and the rela-
tion they have with the culture in which they are inserted reflect on how they face sexuality in old age. For most women, 
the fact of not having an active sexual life means satisfaction, while for men, on the contrary, the satisfaction is in the 
exercise of their sexuality, even in old age.
Descriptors: Gender, Sexuality, SABE study.

El presente estudio trata de la interferencia de cuestiones de género en la construcción de la vida sexual, y analiza los datos 
relativos a la sexualidad en el Estudio SABE, en 2006. Las diferencias observadas entre hombres y mujeres en su proceso de 
desarrollo y la relación que mantienen con la cultura en que están introducidos, reflejan la manera como encaran la sexua-
lidad en la vejez. La mayoría de las mujeres expresa satisfacción con el hecho de  no tener una vida sexual activa, mientras 
que para los hombres, ocurre lo contrario, la satisfacción está en el ejercicio de su sexualidad, mismo que en edad avanzada.
Descriptores: Género, Sexualidad, Estudio SABE.   

Recebido: 21/12/2008    
Aprovado: 05/03/2009  

algumas questões a serem pensadas, visando atender às de-
mandas dessa população envelhecida. Muitos conceitos (e 
preconceitos) foram construídos e ainda permanecem como 
modelo de velhice nos dias de hoje. É exemplo a ideia de 
que “a velhice é igual para todos” e, portanto que “o pro-
cesso de envelhecimento é igual tanto para homens quanto 
para mulheres”. Observar essas diferenças nas questões de 
gênero é de fundamental importância para o planejamento 
das políticas de atenção à pessoa idosa garantindo bem-estar 
e especifi cidade na atenção2.

Feminino e masculino assumem suas posturas de acordo 
com cada cultura e a refl exão sobre gênero e suas diferenças 
leva a uma construção com base na perspectiva relacional 
entre um e outro. O que é visto como masculino só faz sen-
tido a partir do feminino e, vice e versa3. Algumas questões 
são mais pertinentes ao universo masculino, outras ao femi-
nino. Os atuais idosos em nossa cultura foram infl uenciados 
por um período em que o mundo público fazia parte do uni-
verso masculino por meio das relações de trabalho, sendo 
reservado ao universo feminino o mundo privado, caracteri-
zado pelas atividades domésticas e o cuidado à família. 

O homem, provedor econômico, a mulher provedora de 
afeto e cuidado. Nesse universo heterogêneo algumas par-
ticularidades se fazem presentes: ao nascer um menino, os 
pais referem-se a ele como “meu garotão” e à uma meni-
na como “minha princesinha”. A eles são destinadas roupas 
azuis e a elas, cor de rosa. Esses códigos sociais já apontam 
para a diferença de papéis que irão se estruturar ao longo da 
vida,  além das diferenças biológicas. 

O corpo também sofre mudanças durante o desenvolvi-

InTRoDuÇão

Durante o século XX, principalmente na segunda metade, 
ocorreu uma grande mudança no perfi l etário das popula-

ções em relação ao aumento da longevidade. A consequên-
cia disso foi um aumento signifi cativo na quantidade de pes-
soas idosas. No Brasil houve grande impacto na medida em 
que os dados da PNAD 2006 contabilizaram um contingente 
de 19 milhões de pessoas com 60 anos e mais1.

Essa transição demográfi ca rápida e intensa trouxe à tona 
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fala em conquista e autoconfiança existe uma valorização 
maior para os meninos e quase nula para as meninas. Essas 
diferenças no padrão cultural entre meninos e meninas po-
derão interferir na forma como esses dois grupos irão enve-
lhecer, levando a comportamentos distintos diante de várias 
situações, inclusive a sexualidade.

Esse estudo é parte do Estudo SABE – Saúde, Bem Estar e 
Envelhecimento, que busca traçar o perfil das condições de 
vida e saúde das pessoas idosas residentes na zona urbana 
do município de São Paulo. Com início em 2000 e segui-
mento em 2006, tiveram introduzidas na segunda coleta de 
dados (2006) cinco perguntas relativas à sexualidade - obje-
tos de atenção nesse estudo. 

Os resultados obtidos confirmam essa diferença no padrão 
de comportamento de homens e mulheres idosas frente à sua 
vida sexual e à importância a ela atribuída (tabela 2).

Verifica-se a diferença na importância que homens e mu-

mento, com fenômenos distintos a cada sexo. A menopausa 
é um marco para as mulheres sinalizando, de certa forma, 
a chegada da velhice com a impossibilidade de procriar. Já 
para os homens, que podem continuar procriando, aparece o 
fantasma da impotência sexual2. Para as mulheres, essa época 
coincide com a saída dos filhos de casa, o que pode significar 
solidão e perda de sentido em suas atividades à medida em 
que não terão mais de quem cuidar. Para os homens tal fase 
coincide com a aposentadoria, que da mesma forma retira o 
sentido de reconhecimento social do seu papel masculino4.

A tabela 1 mostra um estudo de 1957 com 110 socieda-
des para avaliar evidências nas diferenças sexuais no funcio-
namento psicológico que, segundo o autor, não são tão cla-
ras para a maioria como as diferenças biológicas5.

Verifica-se que valores como cuidado com o outro, obe-
diência e responsabilidade têm grande importância para as 
meninas e pouca para os meninos. Ao contrário, quando se 
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mútua esse número cai para 44,5% entre mulheres e 46,6% 
entre os homens. Apenas 3,4% das mulheres e 3,9% dos ho-
mens revelaram fazer uso de algum tipo de acessório7.  Esses 
dados não foram tabulados por faixa etária, mas são relevan-
tes para que se possa entender as características das pessoas 
que estão afi rmando ter ou não ter atividade sexual.

No que tange à satisfação, 7,6% das mulheres referem 
estar muito satisfeitas com sua vida sexual, enquanto apenas 
4,4% dos homens referem o mesmo. As que dizem estar sa-
tisfeitas são 69,1% contra 58,7% dos homens. Comparando 
esses dados com a frequência de atividade sexual, observa-
se que apenas 15,2% das mulheres referiram ter tido algum 
tipo de atividade sexual no último ano enquanto entre os ho-
mens essa proporção foi de 51,6%.  Ao contrário, 79,6% de-
las referem não ter tido nenhuma atividade sexual, enquanto 

entre os homens essa proporção se reduz 
para 39,8%. Esses dados indicam elevado 
grau de satisfação entre as mulheres ido-
sas pesquisadas pela ausência de qual-
quer tipo de atividade sexual, enquanto 
os homens idosos, ao contrário, mostram-
se mais satisfeitos quando apresentam al-
gum tipo de atividade sexual (tabela 3).

Quanto à frequência de atividade sexu-
al observa-se que para os homens idosos 
essa é bem superior que entre as mulhe-
res. No estudo de Abdo7, a média de rela-
ções sexuais/semana realizadas e deseja-
das aponta o seguinte resultado: 4,3% das 
mulheres desejam e 2,3% realizam, en-
quanto 6,4% dos homens desejam e 3,2% 
realizam. Isso mostra que os homens além 
de terem uma freqüência maior nas rela-
ções sexuais, as desejam mais do que as 
mulheres, fato importante a ser ressaltado 
na medida em que atualmente a utilização 
de drogas corretivas de distúrbios eréteis 
passou a possibilitar que homens idosos 

tenham um maior número de relações sexuais. Cabe pergun-
tar se as mulheres idosas têm esse mesmo interesse por man-
ter uma vida sexual ativa com seu parceiro. 

Percebe-se que há uma diferença entre homens e mulhe-
res não apenas em relação ao desejo, mas também na sua 
realização. Sendo assim, com quem, e de que forma esses 

lheres atribuem à vida sexual. Apenas 21% das mulheres a 
consideram muito importante, enquanto que entre os homens, 
esse índice chega a 46,8%. Ao contrário, 
quando se atribui pouca importância à vida 
sexual, as mulheres são maioria (30,7%) e, 
entre os homens, essa proporção cai para 
5,6%. Entre os entrevistados, os que refe-
rem não ter tido vida sexual ativa durante 
a vida são poucos, mas ainda assim, o nú-
mero de mulheres nessa condição é duas 
vezes e meia maior que o de homens.

Segundo Wagner6 existe uma constru-
ção cultural que identifi ca a mulher com 
a maternidade e criação, e na velhice 
com inutilidade e deterioração. Segun-
do a autora, a mulher velha se coloca na 
formação que a sociedade espera: estéril, 
inútil e descartável6.

As mulheres da faixa etária a que se 
refere o Estudo SABE (65 anos e mais em 
2006) possivelmente são aquelas para 
quem a ideia da sexualidade esta associa-
da apenas com o objetivo de procriação. 
Pesquisa de Abdo7, em 2004 sobre a vida 
sexual do brasileiro verifi cou que 36,4% 
das mulheres com 61 anos ou mais tiveram sua orientação 
sexual pelos amigos de infância; 29,3% por meio de mé-
dicos, religiosos ou revistas  e apenas 20,7% pelos pais ou 
responsáveis. A mesma pesquisa revelou que na população 
mais jovem, esse padrão foi alterado, e 45,8% das mulheres 
entre 18 e 25 anos referiram orientação sexual realizada pe-
los pais ou responsáveis; 24,0% pelos amigos de infância e 
18,1% por outros (médicos, religiosos e revistas)7.

A falta de uma orientação sexual adequada em gerações 
passadas talvez explique porque as mulheres que conside-
ram a vida sexual como algo sem grande importância sejam 
em número tão signifi cativo. A tabela 3 confi rma que em re-
lação à vida sexual na velhice, os dados se mantêm, ou seja, 
os homens atribuem a ela maior grau de importância quan-
do comparados às mulheres, e sendo elas a maioria, quando 
se refere a não ter algum tipo de atividade sexual (66,8%). 
Para essa análise, um dado importante deve ser levado em 
conta, ou seja, o que efetivamente uma pessoa considera 
como atividade sexual. Abdo7 em sua pesquisa refere que a 
penetração vaginal faz parte do ato sexual para 80,7% das 
mulheres e 78,3% dos homens. Em relação à masturbação 

 
Tabela 1. Diferenças (%) entre sexos na socialização de 
cinco características em 110 sociedades, 2005.

Característica
Cuidado com o outro

Obediência

Responsabilidade

Conquista

Autoconfiança

Meninos
0

3

11

87

85

Meninas
82

35

61

3

0

 
Tabela 2. Respostas à questão “Pensando em sua vida 
inteira, em geral, quanto foi importante para o (a) sr. (a) a sua 
vida sexual?”segundo gênero, Município de São Paulo, 2006.

Classificação
Muito importante

Importante

Não muito importante

Não teve vida sexual

Não sabe/não respondeu

Total  

Mulher
21,9%

38,0%

30,7%

2,6%

6,8%

100,0

Homem
46,9%

39,9%

5,6%

1,0%

6,6%

100,0

"APENAS 21% DAS MULHERES 
A CONSIDERAM MUITO 

IMPORTANTE, ENQUANTO 
ENTRE OS HOMENS, ESSE 

ÍNDICE CHEGA A 46,8%. AO 
CONTRÁRIO, QUANDO SE 

ATRIBUI POUCA IMPORTÂNCIA 
À VIDA SEXUAL, AS MULHERES 

SÃO MAIORIA (30,7%) E, 
ENTRE OS HOMENS, ESSA 

PROPORÇÃO CAI PARA 5,6%"

Fonte: Adaptação de Barry ET al., 1957, in Shafer, D.R. (2005).

Fonte: Estudo SABE - 2006.
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homens manteriam a sua vida sexual?
Os dados até aqui apresentados confirmam que as dife-

renças de gênero que se constroem socialmente, designan-
do papéis e posturas sexuais bastante definidos a cada sexo, 
mantêm-se durante a velhice. A sexualidade é vista em nossa 
sociedade como algo relacionado apenas aos mais jovens, 
rotulando os mais velhos que optam por uma vida sexual ati-
va de “velhos sujos”8.

ConClusão
Abordar as questões das diferenças de gênero não significa le-
var esse debate apenas à instância do feminino. Os modelos 
se constroem em uma perspectiva relacional, onde aquilo que 
é visto culturalmente como masculino só faz sentido a partir 
do feminino e, vice e versa3. Porém, dentro do cenário atual 
onde as pessoas vivem cada vez mais uma quantidade maior 
de anos, um fenômeno que se apresenta é a feminização da 
velhice, caracterizado pelo crescimento da proporção de mu-
lheres no total da população idosa em todo o mundo, princi-
palmente nos estratos mais velhos9-11. Diante de uma cultura 
onde se constroem modelos distintos de papéis para homens 
e mulheres, ficam evidentes as diferenças de gênero diante da 
questão sexual, além das diferenças biológicas. À mulher é 
dado o papel de mãe e provedora de cuidados, enquanto ao 
homem é dado o papel de provedor econômico4. No papel de 
mãe, as mulheres tendem a se distanciar da sua vida sexual, 
enquanto para o homem isso não acontece principalmente nos 
casais com filhos ainda com pouca idade12. 

Essas diferenças que perduram até a velhice, se não ob-
servadas com a devida atenção podem levar a equívocos na 
atenção à pessoa idosa. Um engano frequente na elaboração 
de políticas públicas é não levar em consideração a hete-
rogeneidade da velhice, pensando em programas uniformes 
que pensam no máximo nas diferenças sexuais. Na mesma 
linha de raciocínio, entende-se a velhice assexuada como se 
o avançar dos anos apagasse o desejo de uma vida sexual 
ativa. Questões como estas podem levar à violência sexual 
contra pessoas idosas e abrir espaço à contaminação pelas 
doenças sexualmente transmissíveis (DST), inclusive a AIDS, 
em pessoas dessa faixa etária. Da mesma forma, é importan-
te levar em conta as questões de gênero e sexualidade na 

construção de espaços de longa permanência para pessoas 
idosas, respeitando assim suas diferenças, características e 
desejos, proporcionando mais bem estar e qualidade de vida 
para aqueles que envelhecem.
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Tabela 3. Respostas relacionadas à vida sexual das pessoas 
idosas segundo gênero. Município de São Paulo, 2006.

Pensando em como se sente agora, em geral, quanto tem sido 
importante para o (a) sr. (a) a sua vida sexual?

No último ano o (a) sr. (a) manteve algum tipo de atividade sexual?

Com que freqüência ocorre essa atividade sexual citada?

Quão satisfeito(a) o (a) sr. (a) diria que está com seu nível de 
atividade sexual?

Mulheres % Homens %

Muito importante

Importante

Não muito importante

Não tem vida sexual

Não sabe

Não respondeu

2,4

9,1

16,2

66,8

1,2

4,3

15,2

79,6

0,6

4,6

9,6

13,4

20,8

48,5

2,8

4,9

7,6

69,1

11,1

4,9

7,1

17,0

33,9

17,2

25,4

0,7

5,7

51,6

39,8

1,4

7,3

14,5

23,8

23,7

30,6

1,2

6,3

4,4

58,7

26,1

2,5

8,3

Sim

Não

Não sabe

Não respondeu

2 a 3 vezes por semana

1 vez por semana

2 a 3 vezes por mês

1 vez ao mês ou menos

Não sabe

Não respondeu

Muito satisfeito

Satisfeito

Nada satisfeito

Não sabe

Não respondeu

Fonte: Estudo SABE - 2006.
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