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Resumo: Para a gerontologia, o envelhecimento é a sequência da vida, tendo 

suas peculiaridades e características. Felizmente, hoje vem se construindo uma 

visão mais positiva e produtiva para o idoso. Mas, quando a questão é a 

sexualidade nesse período da vida, o assunto é cercado de preconceitos perante 

a sociedade e entre os próprios idosos que convivem com mitos e tabus. O 

presente estudo teve como objetivo conhecer a percepção dos idosos a respeito 

da sexualidade. Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, 

sobre uma roda de conversa, realizada com um grupo de idosos, do Centro de 

Referência de Assistência Social (CRAS), localizado no bairro Vila Alta, na 

cidade de Crato-Ce. Participaram dessa roda: duas residentes em Saúde 

Coletiva da Universidade Regional do Cariri (URCA) e 23 idosos, de ambos 

sexos. Para dar início, foi realizado uma pergunta norteadora “O que vocês 

entendem por sexualidade?” muitos participaram e deram suas opiniões, 

relatando ser um ato de afeto, amor, carinho e companheirismo entre casais, 

enquanto outros falaram ser o ato sexual propriamente dito, sob esse ponto de 

partida, houveram alguns relatos pessoais que permitiu observar que grande 

parte dos idosos não tinham vida sexual ativa e que a sexualidade está 

relacionada até com o cuidado consigo. A segunda pergunta norteadora foi 

“Vocês recebem informações sobre sexualidade?” e a maioria dos idosos 

relataram dificilmente receber. Logo, a experiência mostrou a necessidade de 

levar informações sobre sexualidade a essa faixa etária, o que permitirá a 

aquisição de conhecimento sobre o assunto, acabando com os mitos, tabus e 
para que seja possível usufruírem de modo satisfatório, de uma vida sexual ativa 

e saudável. 
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