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CORPO TEMPORAL E SEXUALIDADE ATEMPORAL: UM CONFLITO NA VELHICE

Envelhecer implica em alterações no corpo, em contraponto com outros elementos que não se alteram com o tempo, como a

sexualidade (Mucida, 2019). Isso acontece pois é possível tomar notas de dois tempos - cronológico e kairológico (Ribeiro,

1962; Martin et al., 2012). O corpo acompanha o ritmo cronológico, e a sexualidade não segue uma marcação temporal

(Mucida, 2019). Na sociedade contemporânea é comum os idosos serem vistos como seres adoecidos ou infantis,

desapropriados de desejo (Uchôa et al., 2016; Mucida, 2019). Engana-se quem imagina que a velhice é sinônimo de

aposentadoria da sexualidade, pois esta última se faz presente durante toda a vida do sujeito. Segundo a psicanálise,

sexualidade é uma pulsão presente desde a primeira infância, acompanhando o sujeito desde sua origem até a morte (Freud,

1905/1996). Diante deste paradoxo dual, o idoso pode vivenciar um conflito por não saber exatamente a qual lugar lhe

pertence à vista de um corpo envelhecido e um psiquismo desejante.
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O tempo cronológico é uma temporalidade cronometrada, a qual o tempo é marcado e controlado pelos relógios, sendo um

tempo externo e objetivo. A outra temporalidade é a percepção individual, atrelado a uma percepção interna e subjetiva -

tempo kairológico (Martins et al, 2012). Os sentimentos, desejos e a sexualidade não acompanham o crônometro e assim não

envelhecem (Mucida, 2019). No que se refere a sexualidade, esta é comumente compreendida apenas como sinônimo de ato

sexual. Com as alterações do corpo masculino e feminino, muitos acreditam que com a ereção mais flácida no homem e uma

mulher que iniciou a menopausa, a sexualidade e desejo está fadado ao fim. A psicanálise propõe uma ampliação dessa

concepção (Freud, 1905/1996). Viver um amor, realizar sonhos, também são encaradas como vivências da sexualidade.

Porém, muitas vezes esses desejos são reprimidos, pois são elementos associados a conteúdos impróprios. O corpo velho

contrasta com o culto ao corpo jovem e belo, e com isso, o idoso vai sendo silenciado (Mucida, 2019). Diante desse

silenciamento o idoso se vê diante de seu corpo que realmente não é mais jovem, e por isso um sentimento de não

pertencimento à sociedade, mas com um mundo interno que não tem idade, não ficando muito claro qual é o seu lugar.

O objetivo dessa pesquisa foi compreender a dualidade vivenciada na terceira idade, na qual há um corpo que se altera com o 

envelhecimento, enquanto o desejo não se modifica.

A partir de um estudo teórico, baseado em uma revisão conceitual, o percurso metodológico ocorreu na seguinte ordem:

uma breve compreensão filosófica sobre o tempo; uma descrição sobre o corpo no envelhecer; conceituação da sexualidade

na velhice; e no último tópico, as ideias apresentadas foram aglutinadas, pensando na perspectiva do idoso sobre vivenciar

essa dualidade, ponderando também as diferenças entre o feminino e masculino. Para um maior enriquecimento foi

utilizado o referencial psicanalítico.

O idoso, que não tem mais o corpo reconhecido socialmente, vai deixando de ser visto como objeto de desejo. Porém, ser

velho é ser desejante, mas a sociedade condena essa perspectiva devido ao tabu de serem assexuais. Assim muitos idosos

acabam reprimindo as manifestações de prazer em vida, não sabendo inclusive a qual lugar e papel lhes pertence.
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