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R E S U M O 

As pessoas idosas constituem hoje um novo grupo po

pulacional! Tamb~m ~ novo o conhecimento de suas caracteristi 

cas e do processo do envelhecimento. 

A pesquisa acadêmica em torno dos diversos aspectos 

da populaçio de mais idade tem tido um significativo desenvol 

vimento e a cada ano, mais e mais estudos t·êm sido feitos. En 

tretanto, estes são praticamente desconhecidos no Brasil. 

Ao mesmo tempo, as pessoas idosas estão se tornando 

cada vez mais importantes sob·o ponto de vista da politica s~ 

cial e a questão da previdência social e da aposentadoria têm 

sido debatidas em torno do problema de como a sociedade deve

ria prover esta etapa da vida. 

Nosso estudo ~ sobre a forma de. atendimento das pe~ 

soas idosas comum no Brasil, isto ~, a forma institucional de 

recolhimento: o asilo. Estudamos três deles, descrevendo suas 

caracteristicas e dinimica interna mostrando a condição de t~ 

tal dependência em que se encontram as pessoas idosas que vi

vem ali. 

A finalidade especifica do estudo de campo foi a de 

óferecer uma perspectiva com relação a Psicologia do Envelhe

cimento e a discussão do papel preventivo e profil5tico que o 

psic610go pode ter no campo do envelhecimento. 
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S UMA R Y 

Old people are a new population group. AIso new is 

the knowledge of their characteristics and of the process of 

aging old. Academic research on alI ~spects of old age has 

devcIoped significantIy and each year more an~ more studies 

are being made. This is almost absent in Br~zil. 

At the sarne time, old people are becoming increasingly 

important from the point of view of social policy, and the 

whole question of social .insurance and pension provision 

revolves primarily around the problem of how society should 

provide for old age. 

Our study is about the kind of provisibn for oId 

age that is predominm1t in Brazil~ This is the institution 

retirement form, the asylum. We studied three of them 

describing its characteristics and its internaI dynamic3, 

showing the condition of dependency of the old people living 

there. 

. 
The specific purpose of the field study was to 

provide a perspective on research in the Psychology of Aging 

and a discussion on the preventive and profilactic role that 

the psychologist can have on the field of aging. 
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REFLEXOES AP6s A VISITA A UN ASILO 

Existia~ as coisas. 

Mortas. 

Existiam as pessoas. 

Vivas. 

Existiam os donos. 

As pessoas eram os velhos. 

Os donos a direção. 

As coisas o asilo. 

Mas, estranha a civilização ocidental dita cristã. 

Tem que ter dono. E para isto tem que ter controle. 

Nada melhor para controlar a vida do que a morte. 

Valorizar as coisas mortas, paradas é a form~ de controlar a 
vida, o movimento.· 

E, assim, ~ que as coisas - mortas ~ são ressaltadas no asilo. 

Roupa passada, casa limpa, despensa cheia, sopa cheirosa. 

Com que prazer os donos falavam das coisas. 

Com que entusi~mo eles mostravam as coisas. 

E as coisas ganhavam vida para 05 donos. 

Estranha sociedade. 

Quando produtivos, os homens viram coisas e as coisas ganham 
vida. 

Mas tamb~m, improdutivos, continuam coisas. E coisa, vida. 

A vida não se controla. Só mesmo reduzindo-a à dimensáo da 

morte. 

Como controlar a emoçao daqueles velhinhos? 

"Comadre quero papel para limpar minha bunda". 

Como controlar a iTreverênci~, a espontaneidade, a tristeza, 

a alegria, enfim o movimento? 

Como admitir a inutilidade? 
Não, não pode. O controle é a eficiência. 

Afinal os velhinhos já são improdutivos. O que justifica o 

asilo é a sua eficiência. 

E, assim, as coisas ganham vida. A vida VIra coisa. 

Velhos parados, esperando a morte, transformados na própria 
morte. 



Não existem as coisas como exigência da própria vida, mas as 
coisas - que ganham vida - é que exigem a vida - que vi 
ra coisa. 

Desta forma, os donos controlam as coisas e seguram a vida. E 
tudo se reduz à morte. 

Mas, a vid~ quando mais frágil, superou o útero materno. Ela 
saberá inverter a "ordem". 

Para isto, suprimam-se os donos. 

E vivam Cc viva) os velhos. 

Paulo Lopes 
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INTRODUÇÃO 

e conveniente iniciar a apresentação de um trabalho 

informando ao leitor a razão do interesse do autor. Quando i

niciei esta dissertação verifiquei estar abordando um campo 

ainda não suficientemenie definido. Por isto mesmo soube que 

seria um trabalho dificil, mas provocativo ao mesmo tempo. A

quela indefiniç~o foi considerada por mim como uma razao a 

mais para faz~-lo desde que dava-me a oportunidade de reali -

zar um estudo explorat6rio. A novidade do campo ~ claramente 

evidente na literatura. 

Simone de Beauvoir em seu livro '~A velhice - a rea

lidade inc5moda" inicia chamando a atenção para o fato da pa

lavra velhice ser falada como se ela "encerrasse uma realida

de bem definida". E procura logo dizer que não é fácil deli

mitá~la por ser um fen5meno bio16gi~0 e, ao mesmo tempo, um 

fen5meno que "acarreta consequências psicológicas" (1970, vol. 

l, p. 13). 

Por isto mesmo falar sobre velho, a velhice e a se

nesc~ricia ~ entrar em uma área de conhecimento dificil e com

plexa. O nível de indefinição existente deu-me uma razao a 

mais para enfrentar seu estudo, abrindo a possibilidade e a 

oportunidad~ de realizar um estudo tendo em vista a existên -

cia de um campo de atuação novo para o psicólogo. 

Este aspecto do tema, apresentado corno uma realida-
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de indefinida e de delimitação imprecisa, está expresso na li 

teratura disponfvel a seu respeito. Esta tamb~m ~ nova e, no 

Brasil, com limitadfssi~a produção de tftulos. 

Existe uma razao para isto. e que a escolha das pa

lavras utilizadas já indica a maneira como se focaliza o as -

sunto. Se to~armos uma 6tica individual, fal~remos de velho, 

de pessoa individual em determinada idade,'o ido~o, se tornar

mos urna 6tica de processo, ~alaremos de erivelhecimento, pela 

qual todos n6s passamos e, se tornarmos urna 6tica social fala

remos de velhice, corno um estado de um grupo de pessoas cada 

vez mais'numerosas e que se apresentam quantitativamente corno 

urna questão social, principalmente por suas caracterfsticas de 

saída do mercado de trabalho, isto ~, os aposentados. 

Historicamente, podemos dizer que até a primeira me 

tade do século XX quase não se falava do assunto. As pessoas 

idosas, em número relativamente pequeno na população, eram a

tendidos pelo grupo familiar ou instituiç6es especiali~adas , 

de modo não-visfvel na sociedade. Naquela ~poca a pr6pria Psl 

cologia enfatizava os processos de crescimento e amadurecime~ 

to, sem levar em tonta o que está .sendo chamado hoje de Ter -

ceira e Quarta Idade~:4 A Ps-icol"ogia vol tava-se para a problemi 

tica das pessoas adultas, para o conhecimento das caracteris

ticas do ser human~ e enfatizava a criança como objeto de es

tudo. 

Neste sentido a Psicologia chega tarde no campo,mas 
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chega obrigando a uma reformulação de modo a mostrá-lo que ele 

jamais poderá ser exclusivamente médico. Ele é também socIal e 

ê psicológico. O fato de ser social faz com que a atuação te

rapêutica do psicólogo terá de levar em conta o fato de que 

ê a própria sociedade, como veremos, que o considera um "pro-

blema social". E que é esta mesma sociedade que busca ofere -

cer como encaminhamento, de um.lado, a prática médica atuante 

na senescência orgânica e, de outro lado, i~stituições coleti 

vasque atendam ao idoso em conjunto, como ocorre com os asi-

los, as casas de repouso e os clubes de idosos. 

O trabalho do psicólogo está fundamentado na impos

sibilidade de separar o psicólógico do biológico por assim ser 

compreendido o processo de senescência. Sua ~tuação estará ba 

scada também no processo de isolamento social a que o velho 

está sujeito, donde atuar em cima da, elimi~ação do preconceito 

existente, questionando-o e, com isto, encontrar (ou recupe -

rar) um lugar para o idoso na sociedade. 

Mas a Psicologia sofre pressao da medicina experi -

mental que não apenas descreve e interpreta os fen6menos, pr~ 

vocando sua ocorrência, como controla seu desenrolar através 

da mediação (que é dominio exclusivo do médico) e através 

da construção do quadro institucional de tratamento. 

O provocativ6 no caso é que a atuação do psicólogo 

(c também sua formação) neste campo tem de ser multiprofissi~ 
.. 

naI, isto e, abrir caminho para um trabalho em conjunto com 
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virios outros profissionais. Por~m. ~ comum ver-se no profis

sional psicólogo algu~m com uma atuação marcadamente indivi -. 

dualista - caso a caso - e, por isto mesmo, para atuar no cam 

po da velhice ele precisa romper com sua própria formação pa

ra compreender a relação entre, digamos, contexto e indivíduo. 

Isto é bem claro na literatura atual quando vemos os autores 

especializados falando de "interesses", "contatos", "comunic~ 

ção social", "status" e outras temáticas não especificamente 

psicbJógicas. E, o fato de se utilizar argumentos não-psicol§ 

gicos, dificulta a abertura do campo específico de atuação da 

Psicologia nesta etapa da ~ida. Os autores descrevem-na, é fa 

to, mas não demonstram onde e como atuar. 

A imprensão que temos ~ a de que existem dois cami

nhos bem definidos. Um ~ o modelo de "bem enve:.lhecer" e que 

aproveita-se muito dos conhecimentos que se tem produzido em 

termos médicos e psicológicos na área da velhice. São 
.. 
areas 

de "terapia ocupacional". O outro é o modelo de "recolhimento 

do velho" que o reduz a uma pessoa inútil por improdutiva e a 

9uem se dirigem atividades coletivas de caráter principalmen-

te beneficente. Os dois caminhos se apoiam na diferença 
.. 

so-

cio-econômica da própria biografia dessas pessoas que nas pa-

lavras· de Simone de Beauvoir "muito embora seja a velhice, na 

sua qualidade de destino biológico uma realidade trans-histó-

rlca, ainda assim subsiste o fato de que este destino é vivi-

do de manelra variável, segundo o contexto social". (ibidem , 

p. 14). 
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Optamos, então, por um caminho de trabalho através 

de visitas e entrevistas is atuações voltadas para'o tecolhi

mento do velho no Rio de Janeiro. Nossa preocupação era, atr~ 

vés desta metodologia chegar a abrir perspectivas de um traba 

lho do psi~6logo nestas ireas de atuação disponfveis. 

Nosso trabalho esti apresentado da seguinte maneira. 

Iniciamos com um pano de fundo sobre a situação do idoso. e 
o capftulo que chamamos de "Problema". A seguir fizemos um 

balanço do conhecimento cientffico atual disponfvel sobre a 

velhice. Apresentamos primeiro urna breve hist6ria da Psicolo

gia do Envelhecimento e, posteriormente, urna discussão sobre 

o que se esti entendendo por velhice considerando-a como uma 

etapa do desenvolvimento humano tanto no seu aspecto biol6gi

co quanto pSico16gico. Estes dois capftulos fundamentam teo

ricamente a perspectiva de atuação do psic6logo. Em seguida 

apresentamos a pesquisa de campo relatando as formas asilares 

de atuação. Finalmente chegamos is conclusões onde apresenta

mos propostas, caminhos e perspectivas de atuação do psic6lo

go no campo da velhice. A bibliografia encerra o trabalho. 
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CAP!TULO I: O PROBLEMA 

g a partir dos anos 3D, que se iniciou a preocupa -

çao com a população de idade avançada, através das iniciati -

vas governamentais dos países desenvolvidos no sentido de 

construir o Estado de Bem-Estar Social (We1fare State). Ap6s 

a rr Grande Guerra virias foram as conquistas dos trabalhado

res assalariados e que acompanharam o incremento da ~opulação 

idosa. Hoje, já se coloca em questão este ponto e se começa a 

discutir aspectos que têm como den"ominador comum a expansao 

da população com mais de 65 anos e um prolongamento da dura -

ção de vida. 

Em termos de grandeza ~á estudos comparativos entre 

censos que mostram que entre 1931 e 1971 a proporção de homens 

com 65 anos e mais que se aposentaram aumentou de SO para 75% 

e que em 1980 a taxa já era de 88% (Co16, 1980, p. 7). g nes

te sentido que a "velhice" tornou-se socialmente definida co

mo o período que se inicia com a ipoca da aposentadoria. 

No Brasil o Censo de 1970 já acusava o resultado de 

ap~esentar uma população na qual 10,7% (em torno de 9,9 mi

lh6es de pessoas) já tinha 50 anos e mais. O Censo de 1980 

indicava que a proporção de pessoas nesta faixa de idade já 

beirava os 12% (12,7\) de um total de mais de 119 mi1h6es de 

pessoas, donde um pouco mais de 15 milh6es d~ pessoas. Se to

rnarmos a população a partir de 60 anos, a proporção destes 

nos diversos censos, veremos que é crescente a sua significa-
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çao no total. Assim 4% em 1940; 4,2t em 1950; 4,7 em.1960; 5% 

em 1970 e 6,4t em 1980, num total de quase 7,7 milhões de habi 

tantes. 

Não é outra a preocupaçao de Candau quando demons 

tra que a taxa de crescimento da população de 60 anos e mais 

no Brasil vem se mantendo mais alta que a taxa de população to 

tal. 

Se isto é uma indicação de melhoria das condições de 

vida, em geral, resultando num prolongamento da duração da vi-

da, há neste contexto, algumas características da realidade 

brasileira que dramatizam a questã6. Queremos nos referir ao 

trabalho das pessoas idosas. Sobre isto Colô (1980, p. 15). Ob 

serva que: 

"nos países de economia dependente çomo o Brasil 
o trabalho braçal das pessoas idosos é mui

to aprove i tado e se estende.,. com maior frequên
cia, quase até a invalidez ou a morte", 

e isto principalmente nas atividades agrícolas. COrno sabemos 

da precariedade do sistema previdenciário no Brasil, além da 

cxist5ncia do salário mínimo em níveis aquém das necessidades 

básicas, estamos gerando mais pessoas idosas, porém uma maio -

ria pobre e dependente de serviços assistenciais. 

Se agregarmos a isto o fato de que sao crescentes as 

dificuldades encontradas pelas pessoas de 40 anos e maIs para 

serem nbsorvidaspelo mercado de trabalho, veremos que a saí -

da para muitos ser~ o sub-emprego, a atividade aut6noma espor~ 
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rádica, a realização de biscates ou mesmo a mendicância. * 

Este é no quadro apreensivo na medida em que começa 

a· surgir no Brasil um interesse pela "Terceira Idade". Entre 

tanto a apreensão se faz ainda maior se considerarmos um ou-

tro elemento. O Serviço Social do Comércio [SESC) tem uma pr~ 

gramaçao para a Terceira Idade e publica os Cadernos da Ter -

ceira Idade. Nesta a situação do idoso está'assim definida: 

:l-

"Históricamente, a comunidade tem transferido pa 
ra a família a responsabilidade .do antendiment~ 
is necessidades dos idosos. Ocorre, .entretanto 
que, em decorr~ncia do desenvolvimento industri 
aI e a consequênte urbanização, a família tradI 
ciona1, de carater patriarcal - onde o idoso cum 
pria tarefas e funções específicas e desfrutav~ 
portanto, de um "status" que lhe conferia iden
tidade - nucleou-se num outro tipo de organiza
ção familiar) onde os critérios de prioridade e 
conômica são acentuados' e os valores sociais são 
definidos. em boa parte, por níveis de produti
vidade. Isto acarreta uma restrição do espaço fí 
sico e efetivo do idoso na família, além da per 
da do "status" que possuia nas sociedades agrá=
rias. Temos. então. a marginalização do idoso co 
mo consequ~ncia indireta do processo de indus ~ 
t ri a 1 i z a ç ã o" CS a 11 a e ou t r o 5, 19 8 O, p. 2 O - 21) . 

Os dados estatísticos disponíveis sao cla.ros a respeito: 

PESSOAS DE 6 b ANOS E MAIS (19761 

Total Trabalhando Aposenta Aposenta Com abono 
dos por dos pela permanen
veThice Lei 1974 cia em 

serviço 

6242450 1800000 1921321 1224016 929333 

Fontes: FIBGE - INPS - LBA 

em asi
los 

220576 

Assistidos 

em abri pela 
gos LBA 

990684 41111 
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o aspecto preocupante diz respeito ao processo de 

marginalização do idoso e a perda de um dos elementos que o 

protegia no passado: a família. E os serviços governamentais 

que iniciaram uma "política Social do Idoso", hoje também es

tão preocupados com os aposentados e pensionistas idosos, da

da a incid~ncia com que procuram os serviços prestado~ pelo 

INPS, principalmente na área de Serviço Médico, cujos custos 

t~m se tornado pesad05 para o sistema previdenciário em geraL 

A criação de programas como o Programa Alfa em 1979, 

busca uma abrangência dos ~spectos bio-psico-sociais com as

sistência prestada diretamente pela Legião Brasileira de As -

sistência (LBA) através de suas unidades. Mas se os textos que 

o fundamentam expressam uma atitude até pr~ventiva, fica evi

dente a necessidade do atendjmento terapêutico e até a inter-

naçao em instituição convenente, principa~mente quando se 

cons~atar a necessidade de abrigo e,cuidados essenciais, a 

inexistência de grupo familiar ou carência de recursos finan

ceiros pr6prios (Moura, 1980). 

Como o quadro demográfico e s6cio-econ5mico demons

tra, teremos cada vez mais pessoas idosas e pessoas em condi

çoes tais de desprotcção e precariedade que o encaminhamento 

possível será a expansão da internação asilar. 

Assim o nosso problema se coloca em duas vertentes: 

1 - A de procurar conhecer e difundir o conhecimento especia-
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lizado disponível na area da Psicologia do Desenvolvimen-

to. 

2 - A de procurar conhecer as condições da atuação predomina~ 

te com relação à população idosa, exatamente na faixa Só-
o 

cio-econ3mica, tamb~m predominante, dest~ população que ~ 

a atuação de recolhimento (asilos e abrig~s) para a velhi" 

ce pobre. 

Em outros termos os dad03 levantados na pesquisa de 

campo informam de como estão sendo atendidos a maioria das 

pessoas idosas no Brasil, o tipo de atendimento que vem sendo 

ministrado. ~ esta a realidade que se foi constatar. Entreta~ 

to, 6 evidente a ampliação do conhecimento sobre o processo de 

envelhecimento, inclusive nà area da Psicologia, daí ser in-

dispensavel apresenta-lo para se caracterizar as perspectivas 

de,atuação do psicólogo. 
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CAPITULO 11: HIST6RIA DA PSICOLOGIA DO ENVELHECIMENTO 

1 - PRIM6RDIOS 

Em 1835 surge o primeiro livro que procura anali

sar a Psicologia do proces.so de envelhecimento: "Sur I' homme 

et le development de ses facultés", do belga Quetelet. Consi 

dera-se o primeiro livro, não porque outr6~ nã6 tenham fala

do de velhice. Este é um tema presente na civilização ocide~ 

tal, entretanto, neste livro propunha-se o conceito de " ho

mem normal", apresentando dados, para vários grupos de idade, 

sobre as faculdades do ser humanb em seu desenvolvimento. O

bra nitidamente precursora, mas sem seguidores imediatos. So 

mente na década de 70 daquele século é que surgem novos tra

balhos especializados, como os de Galton e de Wundt, procu -

rando, inclusive, "medir" processos const.antes do indivíduo, 

medindo as diferenças por grupos de idade (Geist, 1977, p. 15). 

O final do século XIX é marcado pela intensa ex -

pansao demográfica nos países europeus com a introdução de 

melhorias sanitárias e controle das epidemias, com o aprimo

ramento das técnicas médicas e do conhecimento do corpo hum~ 

nQ, 'sendo, portanto, concomitante a presença e o interesse 

pelo envelhecimento em condiç6es normais de saGde. e também 

a época do desenvolvimento da universidade, dos serviços de 

assist~ncia pGblica, da especialização profissional, e desc~ 

.bertas científicas e tecnol6gicas e da ~nfase em técnicas es 

tatísticas e metodologia cieritífica. O trabalho de Wundt já 
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vai se apoiar naquelas t~cnicas de medições estatísticas tr~ 

balhando com grande nfime~o de casos e possibilitando aprese~ 

tar informações sobre uma população de 5 a 80 anos de idade. 

A metodologia gerada por esta Psicologia científica será a

preendida por Cattell que foi assistente de Wundt e passou 

a ser aplicada por ele nos Estados Unidos de modo prático,na 

seleção de estudantes universitários. Era o meio de aplica -

çao de medidas para a coleta exaustiva dedados empíricos de.!! 

tro dos cri térios evoluti vos vigentes e j á formulados '" por 

Galton. 

Daí a importância que os trabalhos de Galton vao 

ter. ~ que ele vai, ao enfatizar a Psicologia do indivíduo, 

observar o desenvolvimento de suas diferenças, inclusive a

quelas relacionadas com a maturidade c o envelhecimento (Ri~ 

ge 1, 1977, p. 71). 

Esta marca vai predominar como ~nfase. focalizan

'do as experiências de cada indivíduo, e considerando desen -

volvimento como algo surgindo de dentro da própria pessoa. 

Nesta linha de estudos vao ganhar relevância os 

trabalhos de Binet na França que introduzem a análise de com 

portamentos complexos de julgamento e conhecimento. Começa -

se a medir "capacidades" atrav~s do seu teste de inteligên -

cia. Para o estudo da velhice os trabalhos de Binet abrem a 

perspectiva exatamente de mensuração de habilidades. Será a 

partir dele que Terman irá elaborar seu teste, adaptando e 
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padronizando-o. Se o teste Stanford-Binet ganha realce em 

sua aplicação, tamb~m vai sofrendo aprimoramentos e servindo 

para mostrar que a inteligência medida por aquele instrumen

to, apresenta declínio na idade madura e nos últimos anos de 

vida. 

Mas voltemos um pouco atris. A velhice como pro -. 

cesso era um fato e passou a ser objeto de estudo nos seus 

aspectos psicológicos e fisiológicos. Considera-se que o pri 

meiro estudo sistemático só vai oçorrer na d~cada de 20 de 

nosso s~culo, com a p·ublicação do livro "Senescence" de G.S. 

Hall em 1922. Seu livro tocava na questão envolvendo a con -

cepção dominante da relação entre a f~ religiosa e o temor da 

morte (Geist, 1977, p. 15). 

Tendo-se mais idade e aproximando-se da morte, as 

pessoas idosas tornavam-se devotas como a reconciliar-se com 

um futuro incerto. Hall procurou questionar tal opinião apr~ 

sentando os mesmos sintomas em pessoas mais jovens. O Impor

tante ~ que o tema ganhava foros de objeto de estudo, como 

fica evidente com a crIaçao do primeiro centro de pesquIsas 

dedicado ao conhecimento da Psicologia de trabalhadores ido

sos na indústria, na Universidade de Stanford, em 1928, sob 

a direção de Miles. Tais pesquisas enfatizavam as diferenças 

de capacidades sensoriais de acordo com as diferentes idades 

preocupando-se principalmente com as funções psico-motoras. 

Os anos 30 podem ser chamados a 6poca dos testes. 
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Surgem vários, todos eles sendo 'aprimorados na busca da pos-

sibilidade de medir o desenvolvimento intelectual; procuran

do estabelecer inferências específicas sobre as mudanças e 

as variações intelectuais; e as diferenças das funções inte

lectuais ao nível do desenvolvimento. são as habilidades es-

tudadas por Cattell em 1943 e que revelariam um crescimento 

lento de realizações, um pique mais tarde, depois uma estabi 

lidade e por fim um declínio lento. Abre-se a possibilidade 

par~ estudar tarefas que exigiriam coordenação motora, o a-

prendizado de coisas novas, rapidez e realização nos diver -

sas idades aferindo-se a "performance" da pessoa em cada uma 

(Riegel, 1977, p. 74). 

Outros estudos (C.C. Miles e W.R. Miles) -vao a-

brir a discussão do crescimento e declínio da intelig~ncia e 

a sua dependência do nível educacional e ~tatus sócio-econô-

mico. A partir disto se elaborarão ,estudos longitudinais te~ 

tando explicar diferenças nos resultados de acordo com os gr~ 

pos de idade, chegando inclusive a concluir que, retirando 

os fatores de velocidade nos testes, os resultados (escores) 

médios ou ficavam estáveis ou até, mostravam melhoria nos 

anos tardios de vida. 

são ainda da década de 30 os estudos de Frenckel-

Brunswick, Buhler, Stonny e outros, ainda no sentido de a-

brir este novo campo de estudo relacionado a um estágio de 

vida ainda desconhecido. E tal estágio apresentava uma rela

ção Íntima com o desenvolvimento psicol6gico do ser humano , 
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e, por aí, ganhava focos de temática social dentro de toda 

urna discussão sobre legislação trabalhista, direito i apose~ 

tadoria, e melhoria das condiç6es de trabalho. 

Esta relação estágios de vida, envelhecimento or

gânico, problemática social abriu perspectivas para a cria -

ção de serviços especializados·, principalmen~e na área de 

saGde pGblica, com garantia de recursos financeiros para o 

estudo da velhice. Começam então a surgir serviços especiali 

zados no campo da Gerontologia e Geriatria. 

Este processo tende a se acelerar depois da Segu~ 

da Grande Guerra, de um lado pelo aperfeiçoamento do conheci 

mento científico do aparelho circulatório - no qual a guerra 

contribuju com um contingente dci feridos para tratamentos de 

urg~ncia - e, de outro, pela descoberta de inteivenç6es cap~ 

zes de garantir o prolongar da vida do ser humano, conseque~ 

temente, aumento do nGmero de pessoas idosas na sociedade. A 

guerra, corno € sabido, gera urna ruptura no equilibrio Jemo -

gráfico da sociedade pela perda de muitas vidas humanas nas 

idades mais jovens e faz pesar no ombro dos mais velhos par

te da responsabilidade por sua continuidade. Os velhos pass~ 

vam a ser uma presença útil. 

g. significativa a organização em 1945 da Divisão 

de Maturidade e Velhice na Associação Norte-Americana de Psi 

cologia. Daí em diante foi comum o surgiment3 de Centros de 

estudo especializados no assunto embora os pri~eiros como a 
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Unidad~ Ruffield para a pesquisa sobre os problemas de enve

lhecimento, criado na Universidade de Cambridge tivesse como 

foco de estudo a mensuração do comportamento das habilidades 

e sua aplicação na indústria. Ou a unidade de Gerontologia do 

Instituto Nacional de Saúde que teve J. Birren como chefe de 

divisão de pesquisa psicológica e no qual criou-se, em 1953, 

uma secçao para o "Envelhecimento" onde se fez estudos de la 

boratório procurando identificar o fator geral da velocidade 

que pudesse explicar o decr~scimo de v~rios desempenhos psi

co-motores. 

2 - CONTROVErRSIAS E QUESTIONAMENTOS 

Hoje em dia muitos trabalhos questionam seriamen

te o uso de testes de inteligência para a avaliação de desem 

penho adulto. Questionam também a validade dos estudos que e~ 

pIoravam diferenças de desenvolvimento em indivíduos sem le

var em conta mudanças históricas e sociais. 

Se até recentemente a maior parte dos esforços da 

Psicologia do Envelhecimento tinha sido dedicado aos estudos 

de desenvolvimento intelectual (habilidades verbais, compo -

nentes não cognitivos como os 'interesses, preferências, ati

tudes e valores incluindo "rigidez", "dogmatismo", "conserv~ 

dorismo" e "atitude com relação ~ vida") estão todos marca -

dos pelo empirismo norte-americano. Neste sentido uma cons -

tante preocupação em separar características e habilidades 
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para~ então, analisar diferenças no processo de desenvolvi 

mento (ibidem, p. 75). 

Entretanto, na comparaçao entre funções intelec -

tuais "cristalizadas" e "fluidas"* já se verificam que as 

habilidades exigindo um tempo "longo para o estabelecimento 

de hábitos e uso continuado, como as verbais, se desenvolvem 

lentamente nos primeiros anos de vida, alc~nça~ um pique tar 

dio e sio muito resistentes ao declinio. Por isto mesmo 

sua estabilidade - o estudo de vocabulário ganhou atenção 

significativa entre os psicólogos da velhice, como foi o ca

so da "hipótese Babcock-Gilbert" que apresentava um método a

poiado em escores de vocabulário, cuja medida permitira esti 

mar a deterioração intelectual de cada pessoa. (ibidem, p.7~. 

Se os resultados de Babcock e Gilbert foram con -

firmados em estudos p6steri6res, também foram ampliados para 

a análise das diferenças da capacidade da memória de acordo 

com a idade. Entretanto, outros estudiosos procuraram mos-

trar que aqueles testes tinham limites e que haveria decli -

nio diferencial de desempenho entre os mais velhos quando se 

exigia deles respostas· formalmente mais complexas. Trabalhos 

mais recentes procuraram configurar a validade deste caminho 

baseado na estabilidade dos escores de vocabulário. Mas en-

contraram resistências devido a controvérsias levantadas. Es 

tas já tinham surgido na discussão dos conceitos de atitudes, 

* rr Cattell que em 1943 caracteriza as habilidades em "cristalizadas" (ta 
refas que exigem hábitos estabelecidos no decorrer do tempo) e em "fluI 
das" (tarefas exigindo coordenação sensório-motora). -



18 

prefer~ncias de valor e interesses, a partir dos trabalhos de 

K. Lewln e de Spranger. Procuravam aqueles estudos caracteri 

zar as propriedades de comportamento e atitudes, principal -

mente as prefer~ncias dos idosos por hábitos já estabeleci -

dos, sua resistência ã mudança, sua intolerância e ansiedade 

face ã novas situações. Recentemente, nesta linha, vários au 

tores procuraram mostrar o aumento de rigidez, dogmatismo e. 

conservadorismo ã medida em que aumenta a idade da pessoa, em 

bora tendo tamb~m surgido âutores questionando a significa -

ção desses conceitos. 

Nesta linha de trabalho de definição de caracte -

rÍsticas e habilidades para depois medi-las diferenciando-as 

por idade, levantaram-se questões que geraram outras contro-

.v~rsias, como, por exemplo, a diferença dos resultados caso 

a pergunta feita fôsse na primeira pessoa do singular ou fei 

ta atrav~s de frases impessoais, gerando todo um questiona -

mento do próprio "diálogo no decorrer do teste" deixado, até 

então, em sil~ncio pelos autores investigadores. 

Uma outra linha de estudos dirigiu-se para a que! 

t~o de "ajustamento pessoal" e aqui tornou-se útil as contri 

buições de Rogers sobre o eu "real" e o eu "ideal". Mas tais 

estudos tinham uma interpretação equívoca do que seria "aju! 

tamento", identificando-o com "felicidade" e trabalhando as 

condições sociais e pessoais comparando a situação presente 

com aquelas existentes no passado. E é aqui que entrou tam -

bêm a concepção de "ajustamento", relncionada com a ativida-
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de da pessoa, procurando reduzir e explicar o ajustamento p~ 

lo grau de atividade da pessoa, principalmente sua atividade 

social. 

No âmbito do desempenho foi importante o caminho 

aberto na relação entre idade e trabalho. Não era outra a 

preocupaçao de Miles em Stanford ou a de Birren no Instituto 

Nacional de Saúde. Tentaram estudar as funções psico-motoras 

e tinham uma preocupação instrumental, a'de aplicação dos c~ 

nhecimentos produzidos no trabalho industrial. Mas Birren te~ 

tou fundamentar a explicação de que o decrfscimo na rapidez 

do desempenho com a idade estaria ligado a fatores cerebrais 

e não sensorio-motores. DaI a ten~ativa de estudar-se a per-

cepção e a introdução de noções da teoria da informação. A

plicações práticas foram tentadas no laboratório de Cambridgc 

e repetidos os estudos em outros pafses. Tentava-se examinar 

todos os tópicos possfveis já estudados em outros contextos: 
I .... 

memorla, aprendizagem e desempenhos complexos, sempre em re-

lação as diferenças de idade. Estava-se na fronteira de estu 

dos sobre as funções intelectuais, área onde vai ressaltar 

a figura de Piaget, introduzindo a possibilidade de interpr~ 

tações estruturais e de desenvolvimento. Como Piaget não es-

tava ligado aos problemas do desenvolvimento adulto e do en

velhecimento, seus mftodos e interpretações ainda não foram 

praticados neste tampo, mas abrem a perspectiva para'a apre

sentação de novos perfodos de desenvolvimento, de maturidade 

e de envelhecimento. Riegel, por exemplo, apresenta um quin

to perfodo de desenvolvimento cognitivo e outros autores t6m 
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procurado extender o campo de e~tudo para áreas do desenvol

vimento moral, do aprendizado, das relações sociais. Têm es

tes estudos a finalidade de solicitar uma r~orientação que 

rejeita a ênfase unilateral sobre características e habilida 

des e que busque o equilíbrio, chamado a atenção para os de

senvolvimentos interacionais entre as, pessoas e as mudanças 

históricas (ibidem, p. 80-81). 

Com relação i personalidade há um total silêncio 

sobre possíveis mudanças na fase adulta e no envelhecimento. 

Teorias psicanalíticas (Freud, Joung) ou as de constituição 

do corpo e do temperamento (Kretschmer, Sheldon) não tiveram 

como objetivo penetrar no campo d~ velhice. B na medida em 

que surgiram esforços teóricos (AdIer, Horney, Fromm, Sulli

van) que procuraram levar em conta condições sociais, exter

nas ao indivíduo, que o estudo da rase'adulta e da velhice 

tornaram-se viáveis. E aí tem grande import~ncia o trabalho 

de Erikson ao propor uma teoria dos estágios do desenvolvi -

mento adulto. 

Uma outra linha de estudos com raízes distintas 

(BUhler, Goldstein), permite o surgimento de elaborações de 

urna Psicologia em que se procur,a estudar as mudanças e os de 

senvolvimentos no decorrer de toda a vida enfatizando, inclu 

sive, as relações intraindividuais. 

vão surgir estudos 'sobre o desenvolvimento da di

n~mica motivacional atrav~s da duração da vida e estudos so-
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bre o aprendizado, envolvendo à socialização do adulto e o 

aprendizado social. Vão também surgir análises sobre a rela

çao entre o individuo e seu meio ambiente p~ico16gico e est~ 

dos sobre dinâmica de grupo embora com poucas aplicações es

pecfficas na vida adulta e no envelhecimento (ibidem, p. 82). 

g ai que tem influência as teorias dos papéis so

ciais e a teoria do "eu" (self) que vão permitir abrir campo 

para o contexto do desenvolvimento individual e das mudanças 

hist6rico-culturais. 

Neste sentido esta linha de análise contrapõe- se 

a todas aquelas que são centradas'no individuo e aqui Erikson 

ganha relevância com seus "8 estágios do homem". ~ que Erik 

son considera o desenvolvimento como constituído pela intera 

çao de forças internas c externas. 'Aceitar tal fato é uma 

coisa, mas explicá-lo é outra. Assim, tornou-se indispcnsá -

vel conhecer as condições que geram as mudanças ocorridas,slli1 

ordem e sua complexidade estrutural. Erikson introduz o con

ceito de "crise" ou "conflito", isto é, momentos chaves, .de 

decisão entre progresso e regresso, tentando-se explicar po~ 

que o. organismo cresce e passa de um estágio para outro e não 

apenas descreve uma sequência lEgica de desenvolvimento. 
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Não existe unanimidade a respeito ·do conceito de. 

velhice. Embora haja consci~ncia clara da situação biol6gica 

do envelhecimento, não se thegou, ainda hoje, a uma concor -

d~ncia quanto a ela no plano psic016gico e social. 

Pode-se afirmar que as. investigaç6es bio16gicas r~ 

velaram uma verdade fundamental: o envelhecimento se produz 

ao nível celular (Rappoport, 1978, p. 54). 

Pikunas (1979, p. 411) comenta que "assim como o 

desenvolvimento inicial, o processo de envelhecer est~ gene-
I 

ticament6 programado apresentando limitaç6es para preservar 

um estado ordenado do organismo, as quais aumentam com a ida 

de". 

E explica o envelhecimento bio16gico: 

"Fundamentalmente o envelhecimento bio16gico é 
marcado por uma taxa metab6lica mais baixa , 
que torna mais lento o interc~mbio de energia 
dentro do organismo, por isto seus recursospa 
ra auto-expressão comportamental vão sendo grll 
dualmen te reduz idos". . -

são in~meras as dificuldades para estabelecer o 

de início do envelhecimento, não s6 pelo fato de ser 
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variável de indivíduo para indivíduo mas também porque osprl 

meiros sinais de envelhecimento são quase imperceptíveis. 

Há uma tentativa de se delimitar cronologicamente 

o início do envelhecimento. E vamos encontrar autores que se 

referem aos 60 anos como marco da velhice, outros 65 anos e 

até mesmo 70 anos. A Organização Mundial da Sa~de considera 

a idade de 65 anos, como limite inicial caracterizador da ve 

lhice. A determinação desta idade apesar de arbitr~ria tem 

sido aceita pelo geront6logos, ao menos provisoriamente. Re

conhece-se contudo' que esta definição meramente crono16gica 

é muito simplificada e que "demonstra menos um conceito cien 

tífico do que a dificuldade de enContrar outros parâmetros"; 

(Amancio, 1975, p. 5). 

Um aspecto norteia esta discussão. g que nossa 

sociedade considera o mundo do trabalho, o mundo produtivo, 

como o mundo das relações significativas. E o "velho" sera 

aquele que deixa este mundo quando se aposenta, com isto pe~ 

dendo muito daquilO que lhe dava identidade social. Ã pergu~ 

ta "o que você faz?" que implica em dizer em que parte do 

mundo produtivo a pessoa se encontra, a resposta passa a ser, 

II'aposentado" ou "não faço nada". 

Por um· lado a aposentadoria expressa reconhecime~. 

to social. De certo modo pretende preservar o idoso de maio

res esforços, poupá-lo de tarefas desgastantes. Se por um la 

do, um prêmio por tantos anos de trabalho, por outro lhe cria 
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uma série de problemas forçando-o a adotar bruscamente um p~ 

peI desconhecido, sem treinamento psicológico par? tal, sem 

lhe prover recursos sociais que minimizem o desequilrbrio da 

transição. 

Esta nova situação - o desligamento do mundo do 

trabalho, o fato de que na família a realidade é a dos fi-

lhos crescidos, a presença dos netos, e muitas vezes na si -

tuação nova da viuvez - tem sido discutida de modo ainda po~ 

co cientí fi ca. 

Para Wagner (J9.Sl) a si tuação é descrita da se 

guinte forma: 

"Perdido o papel na sociedade, passando a viver 
no vazio, na indefinição, hi que esperar um de 
sequilibrio interno, reflexo do desequilíbrio
externo. Sem expectativas claras, sem metas, a 
aprendizagem de novos papéis sociais tende a 
ser pouco incentivada. O que em paite, explica 
a ênfase no papel de avô (mui tas vezes, o úni
co que se permite ao idoso). Um papel novo ape 
nas na medida em que permite algum tipo de su=
porte, de prestação de serviços à família". 
(Wagner, 1981, p. 14) 

Pierre Vellas (1981, p. 31) destaca a rejeição dos 

idosos por parte da família moderna e da sociedade industri

al, destruidoras· da solidariedade e dos valores essenciais 

do ser humano, em contraposição ao que acontecia na família 

e sociedade tradicionais, onde o idoso ocupava um lugar qua-

se sempre de destaque. As sociedades pré-industriais acolhiam 

todos aqueles que se encontravam em situação difícil. As so

·ciedades industriais rejeitam todos aqueles que não estão em 
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condições de produzir. 

g um quadro que se caracteriza pela perda das re

lações consideradas significativas inclusive pela importin -

cia dada às relações geradas no próprio mundo do trabalho 

ao mesmo tempo em que, na mesma sociedade, ocorre um aumento 

da expectativa de vida, uma redução das relações familiares,' 

uma dificil estabilidade residencial que permitiria a forma-

çao de relações de vizinhança e de amizade. Isto significa 

que as relações sociais entre próximos, entre aqueles que"e~ 

velheceram juntos" tendem a se tornar raras e esporádicas. 

A determinação da velhice a partir da idade cron~ 

l6gica ou da idade da aposentadoria tamb&m não são suficien-

tes para conceituar esta fase da vida também denominada ter

ceira idade. Vellas (ibidem, p. 33), chama atenção que aos 

65 anos muitos dos aposentados ainda dispõem de excelente p~ 

tencial fisiol6gico. Se, por um lado. eles se vêm livres das 

imposições do trabalho obrigat6rio, por outro sentem a neces 

sidade de se dedicar a alguma atividade. tanto para afastar 

a sensação de inutilidade como para entrar em contato com ou 

tras pessoas. E faz uma distinção entre terceira e quarta i

dade, sendo uma caracterizada pela liberdade de utilização do 

tempo de que dispõem e outra pela perda dessa liberdade. 

fus.tas considerações ê que surgiram as primeiras 

teorias do envelhecimento: a do desengajamento e da ativida

de. E que têm norteado as discussões sobre o assunto. 
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Tradicionalmente pensou-se que os velhos eram.for 

çados (por obra da sociedade ou de fatores físicos) a entrar, 

contra sua vontade, num papel social passivo, como resultado 

das mudanças psico16gicas pelas quais passava (Rappoport 1978 

p. 67). Tal concepção, no entanto, não é aceita pelos adep -

tos da teoria da atividade: 

liA pessoa de idade que envelhece de forma ótima 
~ aquela que permanece ativa e que. consegue re 
sistir a redução progressiva de seu mundo 50= 
cial. Mantém as atividades da idade madura en
quanto lhe é possível e depois encontra substi 
tutos para as atividades que se v~ forçado i 
abandonar: substitutos do trabalho quando se 
vê forçado a retir.ar- se, substi tutos dos ami -
gos e dos seres amados quando os perde pela mor 
te" (ibidem, p. 161). -

Cumming e Henry questionam tais id~ias com sua 

teoria do envelhecimento como desengajamento. Baseados em da 

dos recolhidos de aproximadamente 200 homens e mulheres ido-

sos ("O estudo de Kansas Cíty da v:i,da adulta"). Este autores 

sustentaram que o afastamento em lugar de ser algo que os í-

dosos se vêm forçados a aceitar, é um desenvolvimento natu -

ral e intrínsico da velhice. Sugerem que as pessoas de idade 

necessitam retirar-se para o seu pr6prio interior, e/ou des-

vinc~lar-se da agitação da idade madura para manter seu equi 

líbrio psicológico. Quando se é mais jovem, o equilíbrio e a 

harmonia da personalidade requer um alto nível de participa

çao no meio sociai. Mas quando se chega a velhice, a harmo -

nia se mantém melhü"r se a conduta se desloca para uma relati 

va passividade. Deste modo, o desenvolvimento da personalidE: 

de durante este período consiste, primariamente. no desenga-

jamento (ibidem. p. 67). 
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Se o estudo de Kansas City fornece elementos .que 

fortalecem a teoria do desengajamento, seus opositores tam -

b~m se utilizar~m desta pesquisa para criticá-la. O ponto l~ 

vantado é de que se as pessoas que têm mais de 60 anos acei-

tam a redução de sua atividade como inevitável, ao mesmo tem 

po a lamentam. Havighurst, Neugarten e Tobin criticam a teo

ria do desengajamento na medida em que ignora o problema da 

realidade dos valores pessoais. E analisando o material estu 

dado em Kansas City mostram que existem dois conjuntos de v~ 

lores que atuam de forma simultânea, se não dentro do próprio 

indivíduo pelo menos dentro do grupo estudado: por um lado 

o desejo de permanecer ativo para conservar uma sensação de 

valor da pessoa; por outro, o desejo de afastar-se dos com -

premissos sociais e viver uma vida menos ocupada e mais con-

templativa- E consideram que nem a teor~a do envelhecimento 

que dá ênfase ao desengajamento, nem a que enfatiza a ativi

dad~ levam realmente em conta esta "dualidade das estruturas 

valorativas. 

Na realidade I consideram que as respostas ao env~ 

lhecimento sao uma expressão de padrões de personalidade . -Ja 

establecidos desde mui to tempo antes. E ach.am que há provas 

de que em homens e mulheres normais não se produz nenhuma des 

continuidade na personalidade, mas pelo contrário, uma coe -

rênci a marcant e. As caracterÍs ti cas que foram centrais nwna 

personalidade determinada, parecem marcar-se com maior clare 

z a ainda •. com a idade. 
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A maior crítica, porém, faz-se ao caráter universal da pro -

posta, pois, por circunstâncias diversas, o desengajamento 

nao ocorre com a mesma regularidade para todos os indivíduos 

de um mesmo grupo, e nem, simultaneamente, de todos os sist~ 

mas, para cada indivíduo em particular. Assim, ao considerar 

um afastamento gradativo da vida social, não se pode afirmar 

que esta seja uma circunstânci~ desejável, .ném mesmo que co~' 

dicione um bem-estar psicológico. Ao contrário, muitos estu

dos revelaram que um alto nível de engajamento, nessa idade, 

tem relação direta com um alto nível de satisfação e ajusta-

menta (Salgado, 1980, p. 75). 

A teoria da atividade considera a açao como meio 

de prevenir-se contra os efeitos negativos do envelhecimento. 

Ao se analisar os processos sociais observa-se que desde ce

do impõe-se aos indivíduos o valor de assumirem uma existên

c~a útil e responsável perante a coletividade. E o trabalhar, 

cuidar da casa, da família e dos filhos são pa~~is assumidos 

pelo homem e pela mulher. A aposentadoria e a emancip~ção dos 

filhos são circunstâncias que desativam esses pap~is básicos 

gerando um desequilíbrio e uma necessidade de uma nova adap

tação. 

g justamente a atividade que pode garantir o êxi

to, num tempo de perdas físicas e emocionais significativas. 

Pikunas (1969, p. 379) chama atenção que as .idéias e as emo

ções envelhecem e se embotam se não são exercitadas mediante 

a discussão com outras pessoas. 
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Rapport (1978, p. 71) sugere uma mudança na termi 

nologia: ao invés de se falar dos benefícios da atividade 

dever-se-ia falar de uma necessidade de estimulação entre os 

idosos. E complementa: 

"se a atividade ou o exercício têm efeitos posi 
tivos em todo o espectro da personalidade, es~ 
tes efeitos devem resultar das propriedades es 
timuladoras da atividade. Além disso, se se a~ 
ceita na atualidade que existe durante a infân 
cia uma necessidade de estimulação, não é fora 
de propósito que ocorra o mesmo no outro extre 
mo do ciclo da vida". (Rapport, 1978, p. 71). 

E sugere a realização de estudos nesse campo que viabilizem 

em termos técnicos esta concepção. 

De qualquer maneira tanto a teoria do desengaja -

mento como da atividade são muito simples para responderem 

por uma grande variedade de configurações de ajustamento nos 

anos tardios da vida. Na realidade, estamos apenas começando 

a estudar o envelhecimento. 

Sendo tudo ainda novo fica também precariamente 

definido o conceito de velhice. Mas existem fatos sobre o en 

velhecimento que já começam a ser conhecidos. Sobre estes 

vamos falar agora. 

2 - ASPECTOS FISIOLÓGICOS DO ENVELHECIMENTO 

O processo que se identifica ao nível biológico 

também aparece no nivelfisiológico e Medrado (1975, p. 26 ) 
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complementa: "A perda da reserva fisiológica e degeneração 

tissular constituem os fenômenos dominantes do envelhecimen-

to". 

Assim ~ fato indiscutível que do ponto de vista 

estritamente orgânico, melhor dizendo biológico, o velho so~ 

fre um decréscimo no seu funcionamento. Isto não que dizer 

que velhice seja sinônimo de doença e a literatura geriátri

ca chama atenção para este fato. 

Ângulo nos fornece uma visão do que ocorre ao ni-

vel fisiológico: 

"O' aspecto geral do indivíduo idoso sofre vá
rias modificações. Já entre os 40 e 50 anos a 
silhueta geral começà a modificar-se, alteran 
do-se com o aumento do peso. A atitude postu~ 
ral do indivíduo idoso caracteriza-se sobretu 
do pela preponderância das flexões~ A colun~ 
cervical curva-se para frente aproximando a 
cabeça do externo. 

A marcha é mais lenta, traduzindo-se por pe -
quenos passos. Observando o facies, notamos o 
aparecimento de rugas, o alargamento da re
gião frontal, o embranquecimento. e a queda dos 
cabelos. 

A pele, principalmente nas partes expostas,per 
de seu viço e se pigmenta, fica encarquilhad~ 

'seca, amarelada ou pardacenta, adelgaçada e 
sem elasticidade. Manchas pardacentas apare -
cem principalmente no dorso das mãos. 

As unhas crescem menos. O poder de cicatriza
ção se reduz drasticamente. 

Aos sessenta anos vamos notar uma diminuição 
da audição e da visão; aos setenta anos, há 
uma diminuição do paladar, do olfato e do ta
to em virtude da degeneração das terminações 
nervosas. 

Vejamos os diversos aparelhos. 



- Aparelho circulatório; 

O coração idoso é geralmente uma bomba que fun 
ciona bem sob circunstâncias ordinárias, mas 
que perdeu muito de sua reserva fisiol6gica.Vá 
rias alterações anatBmicas e fisio15gicas vã~ 
levar o coração senil i fibrose, aumento da 
gordura subepicárdica, maior rigidez das válvu 
las cardíacas, hipertrofia ventricular e auri~ 
cular esquerdas, modificações na circulação co 
ronariana, a presença de esclerose de Moncke ~ 
berg. Ap6s os 60 anos de idade, a capacidade do 
coração de aumentar o número e a força dos ba
timentos cardiácos nos esforços estão diminuí
das; as extra-sístoles vão se tornando mais co 
muns, a reserva cardíaca vai baixando, consum~ 
de 02 diminuindo. Sopros sist6licos mitral são 
muito frequentes e não caracterizam patologia. 

Com frequência as artérias periféricas mostram
se sinuosas e endu~ecidas, sem que isso impor
te necessariamente na presença de arterioescle 
rose em outros 6rgãos do organismo. -

- Aparelho respiratório: 

Nas alterações da função pulmonar com o enve -
lhecimento, é difícil, separar os efeitos das 
ações ambientais, das alteraçõei devidas estri 
tamente i devastação do tempo. Quanto mais se 
vive, mais estarão os pulmões expostos a toxi
nas de ação lenta como o fumo e a poluição,que 
levam gradualmente à deterioração respiratória. 

Vários estudos mostraram alterações morfológi -" 
cas relacionadas i idade no sistema respirat6-
rio. Os pulmões diminuem de volume e perdem a 
elasticidade. Há perda de tecido elástico ao 
redor dos alvéolos e ductos alveolares o que dá 
um aspecto semelhante ao enfizema; uma diminui 
ção da elasticidade da caixa toráxica devido ã 
deposição de cálcio no sistema 6sseo-cartilagi 
noso e um enfraquecimento da musculatura respT 
rat6ria resultando, ent.ão, em uma diminuição era 
ventilação pulmonar. 

- Aparelho digestivo: 

Ap6s os 65 anos observa-se uma atrofia das glân 
dulas salivares que são parcialmente substituí
das por tecido gorduroso. A secreção salivar e 
o·seu teor em ptialina diminuem. 
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Há uma diminuição da atividade secretora das di 
ferentes partes do tracto ~astro-intenstinal.Do 
ponto de vista motor, o esofago é o órgão mais 
comprometido, mostrando alterações de sua ciné
tica. As contrações de fome do estômago diminuem 
em intensidade e ritmo. A digestão é lenta e di 
ficil podendo ocorrer a constipação intestinal
crônica. 

A absorçio gastro-intestinal diminui, diminui 
também a função excretora do pâncreas e a secre 
ção biliar, fazendo com que a digestão das gor~ 
duras torne-se incompleta, surgindo .as fermenta 
ções intestinais. 

O fIgado do geronte tem o seu peso e volume di
minuldos, estando, portanto, a função hepática 
nos idosos evidentemente alterada. 

- Aparelho urinário: 

Com o envelhecimento, há perda do peso do rim e 
diminuição da massa do parênquima. Reduz-se tam 
bém o nGmero e o tamanho ·dos nefrons, com o qu~ 
diminui a sua irrigação e em consequ~ncia vamos 
ter uma diminuição de filtração glomerular. 

Esta diminuição começa em média aos 40 anos e 
se traduz na diminuição·do poder de concentra -
ção da urina. Quanto ~ diminuição da capacidade 
de concentração urinária, lança mão o organismo 
de uma poliúria compensadora. O paciente passa
rá a eliminar maior quantidade de urina, de den 
sidade mais baixa, permitindo a eliminação dos 
excretas, 'mas facilitando a desidratação, pro -
blemas crucial do velho. 

- Sistema nervoso: 

Já aos 40 anos de idade, o cérebro perde aproxi 
madamente 11% de seu peso, como resultado do en 
velhecimento. Alguns estudos nos mostram também 
que certas áreas cerebrais são mais idade-resis 
tentes do que outras e, desta maneira, o aumen~ 
to da idade ocasiona um desbalanceamento entre 
os vários sistemas de transmissão, com graves con 
sequ~ncias para a regulação das funções cer~rais. 

O processo de envelhecimento pode afetar mais sig 
Nificativamente os mecanismos monoaminoenergéti 
cos que incluem a redução do tônus muscular, dls 
túrbios de memória, mudanças do comportamento ~ 
fetivo, desorientação no tempo e espaço e dis ~ 
túrbios do sono. 
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Hi uma gradual diminuição da velocidade e da 
intensidade dos reflexos. Observa-se também 
diminuição nas sensibilidades visuais, auditi 
vas, térmicas e dolorosas. 

- Sangue: 

g importante o problema da anemia nos idosos. 
A anemia ocorre menos pelo envelhecimento e 
mais como consequência de infecções frequen ~ 
tes às quais os pacientes idosos estão sujei
tos, e também por problemas s6cio-econ6mico . 
Porém, após os 50 anos, a medula 6ssea verme
lha hematopoética s6 permanece nas costelas , 
externo, pelvis e vértebras, assim mesmo em 
proporções inferiores a 50%, portanto, em vis 
ta desse fato a senesc~ncia concorre bastant~ 
para a anemia. 

As albuminasno sangue diminuem um pouco, as 
globulinas aumentam um pouco e as gamo-globu
linas elevam-se bastante. Ainda na corrente 
san~ufnea vamos encontrar uma diminuição do 
Potassio, Magnésio, Cilcio, fósforo, Ferro e 
das vitaminas A, C e çomplexo B. Aumentam o 
S6dio e o Cloro. Baixar o Sódio rara nfveis do 
adulto Jovem pode levar o velho a desidrata 
çao. 

~ -A volemia e baixa no idoso, gerando conseque~ 
cias. 

- Gordura corporal: 

No velho, a quantidade de água biologicamente 
ativa varia na razão inversa da gordura corpo 
ralo Esse aumento acentuando da gordura na se 
nilidade, em detrimento dos sólidos magros : 
torna-se ainda mais acentuado quando o geron
te tende à obesidade, ou mesmo ji é obeso. O 
velho gordo é muito mais problemitico diante 
da desidratação por reagir pior que o velho ma 
gro; no entanto, no tócante às doenças debilr 
tantes e cr6nicas, reage muito melhor. -

- Aparelhó mfisculo-es~uelético: 

a) Envelhecimento 6sseo: O envelhecimento se 
acompanha da perda de subst~ncia 6ssea em 
todo o esqueleto: a atrofia 6ssea é seme -
lhante à atrofia que os outros tecidos so
frem com o envelhecimento. 
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b) Envelhecimento 'das articulações e tecidos: 
As alterações associadas com o envelheci -
mento podem começar nas cartilagens articu 
lares e não articulares por volta dos 2n 
anos. As fibras elásticas perdem sua resis 
tência e se fragmentam, fibrosam-se e se 
calcificam. 

c) Envelhecimento Muscular: A atrofia das c~
lulas de Purkinge do cérebro, responsável 
pelo t3nus muscular, traz um crescente en
fraquecimento muscular nos velhos. O dec1í 
nio da força muscular pode começar aos 3n 
anos, e ~ mais pronunciada nos homens do 
que nas mulheres. A velocidade da condução 
dos nervos diminui. 

- Sistema endócrino: 

Tireóide: A partir dos 6S anos, a 'tireóide en 
tra num processo de fibrose, infiltrações ce~ 
1ulares e alterações dos falícu1os, com aumen 
to da nodularidade, microscópica, tornando- s~ 
clinicamente palpável. O volume e a vasculari 
zação diminuem e. portanto, haveri diminuiçã~ 
na produção dos hormônios e uma menor respos-
ta aos estímulos. , 

Hipófise: Atrofia-se ligeiramente em torno dos 
70 anos sobretudo no lobo anterior. Mesmo na 
idade avançada ela continua secret~ndo normal 
mente seus hormônios. 

S~pra-renais: Continuam íntegras as suas fun
çoes. 

P~ra~Tireóide: Apresentam-se normais na senes 
cenCla. 

Gônada Masculina: Não há no homem alterações 
específicas da gônadas, como ocorre na mulher. 

,Somente após os SO anos pode haver um declí -
nio da secreção de testoterona. 

Gônada Feminina: Quase que invariavelmente, a 
pós os 40 anos há um declínio da produção es
trogênica que acompanha a exaustão do apare -
lho folicular ovariano, chamado de menopausea'~ 

(Ângulo, 1979, p. 9-12). 
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3 - ASPECTOS PSICOL6GICOS DO ENVELHECIMENTO 

Cobrimos os fatos fisiológicos conhecidos. Vamos 

agora apresentar dados disponíveis na área psicológica, 1em-

brando que na Psicologia o interesse por estudos nesta 
... 
area 

é recente· com um grande aumento de publicações profissionais 

e científicas nos últimos 15 anos. 

Birren e Renner (1977, p. 3) consideram a Psicolo 

gia como uma ciência biológica, comportamental e social e a

finnam que em nenhum lugar isto é mais aparente do que nas 

considerações sobre envelhecimento. Estes mesmos autores es-

tabelecem uma distinção entre Psicologia do Desenvolvimento 

e do Envelhecimento; sendo a primeira relativa à diferencia

ção do organismo até a idade da maturidade e a segunda, refe 

re-se às mudanças ou diferenciação depois da maturidade físi 

ca. 

Enquanto o comportamento do adulto pode ter ante

cedentes na infância e distinções.;entre desenvolvimento e en 

velhecimento podem ser arbitrárias, se não indesejáveis, o 

desenvolvimento aparece por ser caracterizado por aumentos 

n6 tamanho, forma e função do organismo de modo paralelo à 1 

dade. 

Ao contrário, depois que a maturidade física é a! 

cançada, podem existir reduções seletivas na função ou reor-

ganização das funções e estruturas. Entretanto, h5 alguns 

processos, como é a estocage~ de informações que aumentam 
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com a idade adulta de modo que depois que a maturidade físi

ca ê aicançada nao há uma simples redução nas capacidades psl 

cológicas. 

Outros autores como Sears, Feldman e Pikunas con-

sideram a Psicologia do Desenvolvimento como um estudo onto-

genético do brganismo e de comportamento humano, desde a con 

cepçao até a morte. Sears (1975, p. 7) considera "embaraçoso" 

o mito nas tradições científicas que o desenvolvimento seja 

algo que só ocorra is crianças. E.completa: 

"E certo que o crescimento e as transformações 
são espetaculares nas primeiras duas décadas 
de vida. Mas as cinco ou seis décadas seguin
tes são, em todos os aspectos, igualmente com 
plexas e importantes, não só para os adultos
que as estão atravessando, mas também para os 
seus filhos, que têm de conviver com os pais 
e avós, e compreendê-los .. As mudanças corpo -
rais, assim como as de personalidade e de in
teligência, são enormes ao longo dessas déca
das subsequentes" (Sears, 1975, p. 7). 

Pikunas (1979} marca esta etapa do desenvolvimen-

to como sendo "um período caracterizado pela decadência, re

trai~ento e declínio. Pouca aprendizagem e ainda menos desen 

volvimento de qualquer espécie" ( Pikunas, 1979, p. 405). 

Mas este processo de declínio geral não parece 

ser tão evidente em todo organismo. E certo o envelhecimento 

varia de indivíduo para indivíduo, que cada um tem o seu rit 

mo. Mas se ao nível biológico é possível descrever com clare 

za o que ocorre, ao nível psicológico há discordâncias. 
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Marshall (in Sears, 1975) comenta que a função.c~ 

rebral de modo geral não se deteriora tão depressa nos ve

lhos quanto é imaginado por muita gente, a menos que proces

sos degenerativos nas artérias cerebrais estejam anormalmen-

te avançados. E ressalta: "Quando existe vontade de aprender, 

a capacidade para isso pode ser tão elevada aos 80 quanto aos 

12 anos" (Marshall, in Sears, 1975, p. 141). 

E aqui temos um ponto de debate. Diz respeito -a 

capacidade de aprendizagem na velhice. Muitos dos estudos re 

ferem-se ~ perda da capacidade de aprender, pelo menos na 

condição ideal, isto ê. naquela que reúne níveis de percep -

ção, discernimento e ação competente. 

Um grande numero de estudos sobre capacidade int~ 

lectual na velhice resultou de pesquisas ~ransversais reali

zadas de forma comparativa com grupos de diferentes idades , 

com igualdade de nível s6cio-cultural e, como era de se su-

por, mostravam que a capacidade intelectual maior estava com 

'os jovens. 

Sendo estudos recentes. ainda estão presos a cer

tas linhas de busca de conhecimentos específicos de Psicolo-

gia e que sao agora aplicados a grupos de pessoas idosas.Por 

isso mesmo também se vêm questionando a própria montagem e 

aplicação dos instrumentos dos testes, presos que estão a 

uma dada concepçao mais articulada com idades mais jovens. 

A irca da Psicologia que vem se preocupando com.a 
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questão da população idosa está voltada para aspectos como 

capacidade de aprendizagem, a capacidade intelectual, a cap~ 

cidade cogni ti va, entre outros. Achamos conveniente apresen-

tar aqui alguns dos trabalhos a respeito que demonstram o es 

tado da discussão sobre o assunto. 

Felix Post (in Sears, 1977, p. 144) critica os e~ 

tudos transversais que comparam respostas de jovens com res

posias de velhos em questionários mostrand~ que pessoas de 

geraçoes distintas t~m valores, crenças e atitudes diferen -

tes. 

Salgado (1980, p. 42} menciona as causas das desi 

gualdades que foram levantadas nas pesquisas. De um lado o 

declínio intelectual do idoso decorre da menor capacidade de 

captar e estruturar informações sendo portanto. resultante de 

uma deficiência no processamento de informações. Ao receber 
i 

uma informação, o idoso se confunde, por não diferenciar com 

facilidade os aspectos mais significativos. Daí as dificulda 

des de reter e recordar informações. 

Alguns autores consideram que a dificuldade de 

reestruturar e recordar o material está relacionada is tare-

fas que exigem rapidez quando se dispõe de pouco tempo para 

o exame prévio dos elementos. E afirmam saber a razão desta 

ocorrência. Geist (197], p. 34} ao mencionar a teoria da ma

turação-degeneração diz simplesmente que a aprendizagem au

menta até certa idade por causa do desenvolvimento orgânico 

do sistema ner~oso e que, ao contrário, se produz uma degen~ 
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raçao com relação à última parte da vida. Como variante des

ta hipótese relacionada à. degeneração, se diz que'a aprendi

zagem diminui pela perda da "plasticidade" do sistema nervo

so. Supõe-se que, como o comportamento das pessoas de idade 

é rígido, '0 sistema nervoso também sej a rígido, o que pode 

muito bem'não ser assim. 

Welford (in Sears, 1977, p. ISO) considera que a 

dificuldade está mais para compreender o que tem de ser a

prendido e em mantê-lo na memória a curto prazo, o tempo bas 

tante para que se estabeleçrun traços de memória mais perma -

nentes, do que na pura incapacidade de registros de novos da 

dos. 

Outra causa da desigualdade é atribuída à atitude 

de angústia do idoso diante de uma situação, de verificação. 

O medo de errar, a inexperiência da situação, a falta de con 

fi~nça são condições que predispõem negativamente os idosos 

para a recepção e processamento de uma informação. 

Welford (ibidem. p. lSU) considera também que boa 

parte da. dificuldade que as pessoas sentem a respeito da a

prendizagem em idade avançada é. provavelmente. exagerada e 

deve-se ao fato delas ·tentarem dominar novas tarefas depres

sa demais. Muitas vezes elas procuram realizar em meia hora 

o que lhes teria levado muitas horas em seu tempo de escola. 

Isto ocorre nos testes. Por isto mesmo alguns au~ 

tores os questionaram em uma outra dimensão. 
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Colocam entre as causas de desigualdade uma even

tual falta de interesse do idoso diante da situação de tes -

te, o que não lhe propicia liberar a motivação necessária pa 

ra responder mais adequadamente a esta situação. Sabemos que 

os indivíduos avaliam situações segundo os valores que pos -

suem, e uma atividade que redunde em beneficios interessan -

tes receberá deles um empenho e reforço pessoal maiorna sua 

concretização. ALém disso, uma resposta supõe às vezes um va~ 

culhar de todas as experiências e aprendizagens que, sem dú

vida alguma, se apresentam em maior volume nos idosos; em 

certas situações. sendo amplo o significado de cada referên

cia, exigem-se verificações e reverificações. de forma a se 

diminuir a probabilidade de êrro. a consciência do perigo 1-

minente de errar produz a len,tidão de ação. A dificuldade dos 

idosos está em que nem sempre suas experiências acumuladas 

são aplicáveis às situações atuais que, vi~ de regra, já so

freram grandes transformações, (Salgado, 1980. p. 42). 

Geist (Jbidem. p. 34) se refere à força do hábito. 

Mui tas ve zes di ante de uma nova si tuação 'o indivíduo s omen te 

tem em conta uma limitadora série de possibilidades e.em con 

sequênci~. escolhe aquelas nas quais adquiriu prática e em 

outras ocasiões lhe foram vantajosas. Isto explica em parte 

o difícil que e às pessoas de idade adaptarem-se ã situações 

e tarefas novas. 

A questão da aprendizagem do idoso pode ser disc~ 

tida também levando-se em consideração o método utilizado e 
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o aproveitamento da experiência prévia. 

Salgado (ibidem, p. 42) menciona que se o método 

utilizado na transmissão da mensagem for mais lento, e se os 

conteúdos forem mais bem dosados, as falhas no aprendi zado se 

reduzem consideravelmente. 

Welford (Ibidem, p. 153) considêra que muitas ha

bilitações e atividades aprendidas na juventude podem ser r~ 

vividas na velhice com relativamente pouca. dificuldade, mui

to menor do que na envolvida na sua aprendizagem desde a es

taca zero, depois de velho. 

Os estudos da capacidade intelectual comprovam a 

tese de que, em condições normais, nio existe um declfnio in 

telectual global provocado pelo envelhecimento (Salgado, ibi 

dem,p.43). 

Ficou patente nas pesquisas transversais, quando 

se comparam grupos de idades diferentes, compararam-se também 

grupos de diferentes gerações, caracterizando, portanto, pa

drões diferenciados de cultura e informação. 

Um estudo de Schaie consistiu na análise de dois 

grupos de pessoas que completaram cinquenta anos em 1953 e 

em 1963. Analisando os resultado, encontrou melhor desempe -

nho no grupo de 1963, nio por uma questio de menor idade, e 

sim por uma questão de geraçao, devido aos mEtodos diferen 
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te~ de educaçao que prevaleceram no sistema escolar de sua 

geração. Uma conclusão interessante, diz respeito à memória" 

de que se distinguem três aspectos: Imediata - a que aprese~ 

ta reações alguns segundos após o estímulo inicial ; recente 

- a que responde ao estímulo inicial após alguns dias; e re

mota - a que reconhece ou relembra fatos do passado. Nesse 

particular verificou-se que, excetuados os casos de patolo -

gia e mantido o bom nível de motivação, não existe diferença 

significativa de memória imediata, entre jovens e idosos. Já 

na segunda houve diferença a favor dos jovens, enquan to na 

terceira quase deixa de existir~ O estudo ressaltou a difi -

culdade para todos de recordar. Ela € uma operaçao de perí -

cia, para a qual concorre a prática da estimulação cotidiana. 

À medida, por€m, que as pessoas idosas vão se afastando de 

suas funções, excluindo-se de participar do meio, essa capa-

cidade vai perdendo sua força (Jbidem, p. 43-44). 

Pikunas [1979l ao discutir o declínio das capaci-

" dades cognitivas, declara: 

liA retenção de informação € um dos principais 
aspe c tos co gni ti vos da in t el i gêncj a. Quando a 
memória declina a uma t~xa acelerada, amiúde 
é substituída pela imaginação, que conduz à 
confabulação, especialmente em tentativas pa 

. ,ora relatos de eventos recentes. A memória pi 
ra eventos primitivos da vida € bastante boi 
de modo que a pessoa idosa refere-se mais 
frequentemente às experiências remotas que 
às recentes". CPikunas. 1979. p. 415). 

Pode-se ,observar que h5 concepçoes diferentes com 

relação à capacidade intelectUal na velhice. Se a idéia de 
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declínio ê presente em muitos trabalhos, outros já se refe -

rem ã m·anutenção de certas funções. 

Bilash e Zubeck observaram que as funções de per

cepçao e destreza declinam desde a adolescência até os 80 anos, 

em tanto que a compreensao e fluidez verbal se mantêm até 

os 45 anos aproximadamente. Isto parece mante!-se nos testes 

de vocabulário, apresentando elevada correlação com os pon -

tos gerais dos testes de inteligência CGe'ist. ibidem, p. 41). 

Como na informação e no vocabulário influem a ex-

periência e a acumulação de conhecimentos, as' pessoas mais 

velhas resultruu favorecidas em comparação com os jovens, nes 

tes tes tes. 

Diante destes fatos é perfeitamente aceitável a 

afirmação: 

"O que pe rmane ce como ve rdade é que não se pode 
afirmar, cientificamente, que existe um declí
nio na capacidade mental e intelectual devido 
ao simp les envelhecimento. Alguns· es tudos re a
lizados sobre esse particular, apresentaram pe 
quenas diferenças entre idosos e jovens, dife~ 
renças essas que estão muito li~adas ã. circun~ 
tincias sociais, ã bloqueios e a falta de moti 
vação, todos afetando negativamente aos mais ve 
lhos. Em cont..r.apartida •. muitos estudos não a':
presentaram diferença alguma. Apesar disso, en 
tretanto, o pensamento científico, mais puro ~ 
acertado, ainda não conseguiu destruir certas 
imagens que as sociedad.es têm sobre a incapaci 
dade dos velhos. insistindo em colocá-los como 
incompetentes para wna auto-gestão e produção 
intelectual. A pressão social e psicológica po 
de ser tão forte que os envelhecidos preferem
comportar-se de tal forma, pois manifestar in
compet6ncia € encontrar, para muitas situações, 
a forma inteligente de ser aceito e de viver me 
lhor" Ci b idem, p. 44 -45) . 
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4 - A PERSPECTIVA ATUAL NA PSICOLOGIA DO ENVELHECIMENTO 

Neste verdadeiro cipoal de fatos e interpretações 

em que há muito de subjetividade e ainda pouco conhecimento 

comprovado cientificamente, existe um campo de conhecimento 

-que convem expor aqui, de modo a saber-se em que ponto estão 

as discussões sobre as teorias psicológicas do envelhecimen

to e do desenvolvimento. 

Para entrarmos no mundo teórico do envelhecimento 

utilizamos o trabalho de Baltes e Wi1lis (1977, p. 131). 

Afirmam esses autores ser necessário sair de uma 

orientação monolítica para uma postura "construtiva-p1ura1i~ 

ta", esta importante na discussão das teorias psicológicas do 

envelhecimento. E dão como exemplo:. "A ótica que ve os meca

nismos biológicos como "mais básicos" para o processo de en

veihecimento do que os mecanismos psicológicos ou sociológi-

cos não parece se sustentar diante das tendências correntes 

na metaciência". (Baltes e Wi1lis, 1977, p. 131). 

De fato, e esses autores reforçam esta tese, o es 

tudo atual do envelhecimento na Psicologia é dependente de 

várias considerações que, na verdade, são externas ao -pro-

prio tema. Numa pc:isição de defesa afirmam que é ele um cam-· 

po de estudo ainda em seus inícios e acreditam que por isto 

mesmo tal área de estudo ainda é dependente de variáveis con 

textuais. cuj a importância assinalam. Nas por outro lado, as 
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sumem uma posição de valorização desta depend~ncia das condi 

ções sociais, econômicas e políticas da sociedade em que se 

vive, dizendo-se partidários da concepção de uma ciência que 

tenha tanto sua pesquisa como sua teoria vista como um empr~ 

endimento social com muitas facetas. 

Em suas opiniões, apoiados nas revisões recentes 

da literatura sobre o assunto, o campo da P'sico.logia do Enve 

lhecimento dá a entender que a teoria aí está em 

"um período de transição dos seus conceitos co 
mo um forum que permite novas reformu1ações e 
alocações de recursos científicos, ainda mais 
porque pode maximizar sua contribuição, tanto 
como um campo básico de investigação próprio, 
quanto como um forum para a pesquisa a partir 
das teorias estabelecidas em outras áreas da 
Psicologia" (Ibidem. p. 128). 

Aceitam o fato de que existem "m.últiplas estraté

gias ri vais" donde a ausência de "uma teori a unifi cada. de 

uma definição monolítica de comportamento", estando em voga 

p pluralismo teórico. Em outros termos e seguindo a ~élebre 

, formulação de Kuhn (1970l, a "Psicologia .estaria aí em uma 

situação pré-paradigmática". 

Um aspecto é relevante: "Há uma óbvia e.xplosão 

quantit·ativa na pesquisa geropsico1ógica" e acrescentam: "há 

um contínuo movimento na direção de uma melhor articulação da 

teoria e uma mudança nos processos de análise, passando dos 

descri tivos para os explicativos" (ibidem, p. 134). 

Mas se é fato esta explosão, ela chega ao Brasil. 
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sem o respaldo de trabalhos descritivos que garanta a possi

bilidade de uma alteração do nível teórico, obrigando-rios sem' 

pre a "provar" teorias alienígenas por mais bem formuladas 

que o sejam. Como confirmam Baltes e Willis "a Psicologia do 

Envelhecimento se beneficia grandemente do fato de que aI 

guns de seu pioneiros eram teoricamente sofisticados e enga-

j ados com a pesquisa experimental-explicati va" (ibidem 

p. 154). 

Ao apresentarem as áreas de estudo existentes há 

anos, qualquer neo-estudioso brasileiro se ve diante de um 

quadro avassalador. Assim, trabalhos na área que. favorecia 

concepções experimental-comportamental, psicométricas e bio

comportamental, ou pesquisas enfatizando pontos de vista de 

declínio biológico, ou nos processos básicos do conjunto sen 

sação-percepção-informação, além do uso de ~odos de estudar 

o comportamento, tanto estruturalistas e mecanicistas, quan

to' organísmicos e funcionalistas. E chama atenção o fato de 

ter sido deixado para trás o estudo de fen6menos como cogni-

> ção, afetividade e comportamento social, ,ao lado das perspe~ 

tivas do desenvolvimento do aprendizado, da socialização, da 

ecologia, e da etologia. E são essas áreas novas que têm in-

fluenciado a Psicologia do Envelhecimento. 

Definindo seu campo e~pecífico e seus objetivos 

em termos de alvos concretos J 

"a Psicologia do Envelhecimento deveria levar a 
um corpo de conhecimentos que facilitasse os ob 
jetivos interrelacionados de 1) descrição, 2)
explicação e 3) modificação ou optimização do 
comportamento do envelhecimento" (ibidem, p. 135). 
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Para Isso seria indispensável "1) definir a classe-alvo de 

comportamentos e 2) delinear apropriadas metodologias des.cri:. 

tivas". Mas, os autores mencionados, estão inseguros quanto 

a isso pois "os limites'que definem a área da Psicologia do 

Envelhecimento são, de fato, vagos e, muitas vezes, discutí-

veis", e ci tam a conclusão de Birren de que "o envelhecimen-

to como um conceito não será definido de imediato e, para se~ 

pre, ao contrário será redefinido no decorrer do tempo" (Ibi. 

de m, p. 131). 

~ importante aqui, entretanto. conhecer o que se 

sabe e como se está entendendo o envelhecimento na ciência 

psicológica. ~ urntermo com significados múltiplos, mas tem 

sempre a dimensão de "processo" e de "mudança". Logo torna -

'" se dificil fazer dele um parametro quantitativo. O que -nao 

se deve fazer inclui igualizi-lo com a de~erioração e declí

nio pu considerar que a idade, na pesquisa do assunto, pode 

ser levado em conta de uma primeira determinante explicati

va para o comportamento do envelhecimento. 

Por isto mesmo, deve-se partir de uma aceitação 

de que a nature.za da mudança do comportamento em todas as e-

tapas de vida pode ter várias formas tanto no sentido de sua " 

direção, quanto no grau ou intensidade, dependendo do tipo 

de comport~~ento que se esteja estudando. Por isto mesmo fi

ca sem sentido usar-se critérios gerais de uni-direcionalida 

d&, irreversibilidade e universalidade. 

Não 'há dúvida que a nível descritivo existem "tra 
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jetórias de tempo na mudança" e de que ocorrem fatos encadea 

dos na etapa .de vida ap6s a maturidade. Mas nio hi dGvida de 

que estio relacionados com.mudanças antecedentes, sem o que 

nao se obteri um relato completo das funções de alteraçio dos 

comportame.ntos. E a este nível não hi dGvida que variiveis' 

externas, como a classe social a que pertencem o indivíduo 

antes da velhice, terio importincia. como atesta o novo co-

nhecimento da população asilada. 

Uma conclusio de Baltes e Willis € significativa: 

"Sugere-se ... que um dos importantes aspectos do 
envelhecimento € de que as diferenças interindi
viduais crescem com 9 tempo e a idade resultando 
em progressiva menor homogeneidade dentro do gru 

. po" . -

E afirmam: 

"a construçio de funções por idade cronológica 
apenas um meio para a implementação de trajetó 
rias de tempo e de J1lUdança de comportamento" 

e so seri meio adequado se 

-e 

"padrõe s de mudanças in t raindi vi duais forem suficien 
tenente homogêneos para fornecer uma aI ta correIa 
çio entre idade crono16gica e mudança de compor=
tamento" (ibidem. p. 136)~ 

Consideram fundamental que os gerontólogos reco -

nheçam que a pesquisa deve se concentrar em estratégias que 

permitam a apreensão direta de mudanças e dos processos de 

mudança mais do que com diferenças de idade inter-individu -

ais 'específi cas .. Mais ainda porque os dados coletados o foram 

dentro de um quadro de referência que não levou em conta a 

perspectiva contextual-desenvolvimental. Por isto mesmo re-' 
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forçaram a aceitação de que o envelhecimento é regressivo e 

declinante. 

Em outros termos, sem aquela perspectiva levaram 

à conclusão de que o envelhecimento é uma mudança para a leg 

tidão. a paralização, a menor aquisição. a menor performance 

e maior dependência, provando isto através de informações co 

lhidas dentro de orienta~s teóricas que assumiam tal posi -

ção sem levar em conta o universo do própri'o envelhecimento. 

Neste sentido nosso trabalho junto aos asilos, indicam uma 

descrição clara e nítida de como tais concepções sendo vige~ 

tes encontrariam aí uma população homogênea em suas caracte

rísti'cas. Se estudados sob o ponto de vista (tanto interindi 

vidual como intraindividual) os velhos nos asilos confirma -

riam esta orientação teórica bio-comportamental exclusiva 

sem qualquer relação com o contexto em que tais dados esta -
" 

riam sendo colhidos. 

E é nesta linha de crítica iquela orientação teó

rica que têm surgido novos dados questionando, por exemplo 

'o impacto negativo da aposentadoria na satisfação do viver. 

apresentando diferenças individuais dramáticas de comporta -

mento com relação ã idade e o enorme impacto de aspectos bi~ 

cul turais e de mudança históric'a na 'natureza do comportamen

to adulto. Todos estes estudos vão ser exemplos citados por 

Baltes e wil1is . 

. E mesmo nas pesquisas que obtém dados descritivos 

psico-gerontolô.gicas parece haver uma tendência para serem 
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em comparaçao ao que é do jovem ou do adulto, em outros ter

mos jovem ou adultocêntrico, desde que nao se elaborou ainda 

instrumentos de medida que tenham em mira primordialmente o 

envelhecimento. 

o caminho mais produtivo a se seguir parece ser o 

de enfatizar os modelos de mudança de comportamento e fun 

ções isoladas por idade. Mas ainda não os temos adequadamen

te formulados. 

Uma coisa é certa "a variável cronológica de ida

de. como variável explicativa básica está sendo posta de la

do". Dada a idade crescente, menos e menos variância é asso

ciada com a idade e mais relacionada com determinantes em 

que a idade é irrelevante, tais .como acontecimentos estres -

santes da vida" e j á se acei ta amplamente o ponto de vista de 

que "o uso da idade como variável explicativa pode inibir a 

construção de teorias bem sustentadas pois a idade é uma va

riável temática dificil de ser utilizada em pesquisas experi 

mentais -manipul ativas" (ibi dem, p. 142). 

São as explicações amhientais e de experiência que 

estão surgindo na pesquisa explicativa embora encontrem re

sistências por parte de antiga tradição, como ocorre na dis

tinção entre "envelhecimento primário e secundário". Nesta 

distinção sugere-se uma mudança de função biológica "primá -

ria" e a mudança das funções "secundárias" psicológica ou so 

ciológica fornecendo um modelo explicativo e/ou médico e um 
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sobre velhice. 
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teoria 

Neste sentido nosso trabalho procura confirmar a 

tendência "contextual desenvolvímentista. 
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CAPfTULO IV: A INSTITUIÇÃO ASILAR - PESQUISA DE CAMPO 

Como vimos na discussão do Problema, a internação 

das pessoas idosas em asilos e abrigos é o que predomina na 

atuação com o idoso no Brasil. Conveniados com a LBA ou não, 

é a atividade presente que tende ao crescimento e à expansão. 

Tem apoio no passado e vem ganhando reforço governamental.Na 

Programação de Assistência ao Idoso do Projeto .Alta do Minis 

tério da Previdência Social Cp. 4) é dito que 

"a LBA firma acordo com entidades especializadas 
visando a internação do idoso carente, ou sej a, 
aquele cujo desgaste físico ou mental, impossi
bilite a auto-suficiência para as atividades da 
vida diária; os desprovidos de recursos finan -
ceiros próprios ou do grupo familiar, e aqueles 
que não possuem família ou foram abandonados por 
esta" . 

Outra medida governamental é a lei 6.179 da Previ 

dência Social de 11.12.74, que institui amparo previdenciá

rio para maiores de 70 anos de idade e para inválidos. Cesa

ri no JGnior, em Conferência proferida em Brasi1ia em 1976 

explica que serão atendidos pela lei as pessoas mencionadas 

"que não exerçam atividade remunerada, não aufi
ram rendimento superior à metade do maior salá
rIo mínimo vigente no País, nem sejam mantidas 
p~r pessoa de quem dependam obrigatoriamente e 
nao tenham meio de prover ao próprio sustento. 
O amparo consiste numa renda mensal vitalícia 
do INPS ou do FUNRURAL naquele valor máximo, não 
podendo ultrapassar a 60% do valor do salário -
mínimo do local de pagamento e em assistência mé 
dica nos moldes da prestada pela Previdência So 
cial Urbana ou Rural conforme o caso" Cp. 10). 

Esta legislação, como veremos mais adiante, acaba 
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por favorecer aos asilos pois a renda mensal vitalícia do i

doso muitas vezes vai servir para mantê-lo na instituição. 

Por todas as razoes levantadas, centrarei este ca 

pítulo no estudo desta forma de atuação. Chama atenção os no 

mes que estas instituições assumem: asilo, casas de repouso, 

clínica, abrigo, lar, casa, expressando um lugar de proteção, 

um lugar doméstico substituto, enfim um lugar de tratamento 

médico. 

1 - METODOLOGIA 

A pesquisa de campo foi feita com o uso do método 

de observação e coleta de informações com base em entrevís -

tas estruturadas. Não tínhamos a proposta de fazer aqui um 

experimento, donde não se t~r um trabalho com variáveis rigi 

damente controladas. Queríamos, inclusive, caracterizar a li 

nha de atendimento ao idoso de carater asilar, donde o conhe 

cimento do velho em dada situação concreta. 

Seguimos a concepçao de Augras (19781, quando diz 

que ,"a capacidade de observar. deduzir, apreender, constitui 

a base indispensável para o trabalho da compreensão" CAugras, 

1978, p. 14). Nossa intenção era ter uma descrição o mais de 

talhada do funcionamento dos asilos visitados, seja através 

da observação, seja através de entrevistas com pessoas de 

responsabi 1idade no funcionamento e adminis tração dos asi los. 
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Desejávamos. inclusive, verificar a ocorrência do 

trabalho de profissionais e. se possível. do psicólogo. Os 

dados indicam que este profissional ainda não encontra lugar 

nos asilos e abrigos para pobres e remediados.* 

Para levarmos avante nosso trabalho elaboramos um 

roteiro, o mais detalhado possível que seria coberto no de -

correr das visitas. Este roteiro foi testado em um asilo de 

fácil acesso e sofreu modificações. 

Nosso trabalho de campo foi centrado nos três asi 

los que fundamentam nossas colocações. Estes foram visitados 

o número de vezes necessários para cobrir toda a ampli tude 

do roteiro estruturado. No total foram feitas 10 visitas. 

Uma questão pode ser le~antada: por que razao não 
'. 

foram feitas entrevistas com os idosos asilados? Cremos que 

o ~onhecimento disponível na área da Psicologia do Desenvol

vimento nos demonstra a dificuldade que teríamos de elaborar 

um esquema de trabalho que fugisse aos recursos existentes 

da analise individual. Queríamos entender onde e como sao 

tais idosos atendidos enfatizando a linha teórica atual que 

valoriza as explicações ambientais e de experiência. A bio -

grafia dos asilados demonstraria o que é sabido com relação 

às condições de vida deste grupo. e impediria que se tivesse 

um conhecimento das implicações que o quadro institucional 

que o asilo representa exerce sobre o último estágio de vida 

* Nos asilos (3) ~ que dispomos de dados 'foram encontrados os seguintes 
profissionais: nri"dicos (11). assistente social (1). recreadora (1) , nu
tricionista (1), professora de artes plásticas (1). 



55 

dessa população. 

Aqui o núcleo de nossa tematica. como a abrir a 

perspectiva 00 novos caminhos pela confirmação factual de que 

o que existe não leva em conta realidades da "velhice". 

2 - INSTITUIÇOES ESTUDADAS 

Foram três os asilos visitados: 

ASILO I: Obra social fundada no final do século passado para 

atender a operarios. Atende hoje a 500 idosos, sen

do 180 deles homens. todos na faixa etaria de 60 a

nos e mais. 

O asilo tem convênio com ~ LBA, mas recebe também 

particulares tendo para estes apartamentos para al~ 

gar e quartos .com duas camas. Os conveniados estão 

alojados em dormit6rios coletivos com até 54 leitos. 

Em torno de 30% dos idosos nao pagam, nem estão dentro 

dos convênios. São cerca de 200 funcionarios sendo 

que a proporção é de um funcionario para 2,5 idosos. 

Ha uma congregação de freiras que trabalha no asilo 

embora não participe da direção do mesmo. As frei -

ras moram no local em instalações independentes. 

A obra recebe doações além de ter varias proprieda

des que ao longo dos anos lhe foram sendo doadas e 

que lhe produzem renda regular. 
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o espaço ocupado pe lo asi lo é mui to grande, com pr~ 

dios antigos de. cor avermelhada. são virios -pre-

dias com duas enfermarias, um cinema, um refeitó'-

rio, uma cozinha, lavanderia, oficina para conser

·to de móveis, cadeiras de rodas, salão de ativida

. des, casa da administração, setor de serviço so

cial, setor médico, além de jardins e a residência 

dos funcionários. 

o asilo encontra-se em reformas com objetivo de am 

pliar a capacidade. 

ASILO 11: Insti tuição part{cular, fundada há cerca de 10 a-

nos, abriga 107 idosos sendo 77 conveniados com a 

LBA e 30 particulares. Não foi fornecida a informa 

çao do número de funcionários. 

o asilo esti em expansão tendo recentemente aberto 

uma outra clínica com 200 vagas. 

o prédio compoe-se de 3 andares com quartos para 

uma ou duas pessoas, a cozinha ficando no 39 andar. 

No porão fica a enfermaria e "os esclerosados". 

A construção é velha e mal tratada com escadas es-
. 

treitas e com um forte cheiro de urina em certas 

-are as. 
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ASILO 111: Asilo particular fundado em 1930. Há S anos foi 

construído uma casa nova. Atende a 34 mulheres e 

20 homens a partir de 6S anos. Estes idosos rece-

bem pensões que dão integralmente ao asilo como 

pagamento da moradia. No atendimento trabalham 60 

funcionários e 3 voluntários. Recebem doações de 

alimentos, de roupas e remédios ~ em dinheiro de 

uma entidade beneficiente. 

3 - DINÂMI CA E CARA Cf E RrSTI CAS 

Critérios de admissão - Normalmente esses asilos 

só admitem idosos que possam comer e tomar banho sõzinhos. E 

-vitam receber pessoas doentes oU incapacitadas. mas quando e 

o caso cobram mais. no caso de idosos particulares ou os a-

ceitam quando enviados pela LBA. 

A forma de admissão foi assim descrita pela' dire-

tora de um dos asilos: 

"O asilo só admi te o velho quando há solici ta
ção da família. Aí a diretora vai na casa do 
velho e o entrevista e vê se ele quer vir. Tam 
bém ana1isa~sua situação sócio-econômica e de
saGde e aceita ou não a internação. Não se re 
cebe velho sem família. Se o velho não tempe-n 
são ela cuida logo de providenciar a pensão ~ 
pois esta"é a principàl fonte de renda do as! 
10. Para se internar, a direção exige certi -
dão, declaração de médico, retrato e abreugra 
fia. Se o velho está doente não é internado ~ 
pois o asilo não tem condições de cuidar, mas 
se ele ficar doente no asilo, aí este se res
ponsabiliza". 
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A razao do asilo evitar internar o idoso esclero

sado ou doente é que "dá mui to trabalho". Do mesmo modo o i

doso paralítico ou incapacitado para fazer as refeições ou 

tomar banho sozinho muitas vezes nao é aceito pois exige que 

haja pessoal especialmente para atendê-lo. E sabe-se que a 

entrada no asilo significa uma permanência sem tempo determi 

nado, extendendo-se até a morte. A tendência é receber o ido 

so em melhor estado e caso adoeça será cui9ado no asilo. 

o asilo, então. caracteriza-se por ser o último 

abrigo do velho só saindo dali com a morte. 

g possível, em alguns casos. enviar o idoso de 

volta a sua casa se pedir: 

"Se o idoso quer ir embora eu telefone para ores 

ponsável e aviso. Mas raramente isto ocorre, pois quando a 

pessoa vem para cá é porque e o último reduto. Não tem mais 

para onde ir". 

Para o idoso entrar no asilo é exigido um respo~ 

sável. Ou seja, alguém que se responsabilize pelo idoso, e 

ne'stes termos, ele é considerado incapaz e se caracteriza 

uma situação de dependência perante ã insti tuição e perante 

o responsável. E este responsável é que dará a permissão pa

ra que o idoso possa entrar ou sair do asilo. 

"O velho para ser internado no asilo é exigido o 

responsável. E é o responsável quem autoriza o velho a sair 
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ou não". 

Uma outra situação é daqueles internos que nao 

atendem ã exigência da administração. Foi o caso de um se

nhor que assumira o compromisso de dar uma quantia de sua 

pensa0 e que. na medida em que esta fosse aumentada t&mbém 

aumentaria a sua contribuição. Como ele não aceita a idéia 

de pagar mais, fez reivindicações e critica o asilo. " deste 

modo". disseram-no, "não sei como ficará a sua situação pois 

serei obrigado a chamar o responsável e ele não poderá conti 

nuar aqui". 

Informou-nos que, j.á houve casos de expulsão. 

Situações como esta expressam tal situação como 

uma questão social. Nais grave, quanto mais pobre for o ido

so. Não tendo outro "úl timo reduto" para onde se di rigir, re 

força-se a função asilar cujas características convém discu

tir. Aqui nos é muito útil o trabalho de Birman - A Psiquia

tria como discurso da moralidade (11) - na caracterização da 

concepçao que está presente na instituição asilar. E seu tra 

balho ainda nos é mais útil por estar relacionado com a Psi

quiatria. 

Birman procurou analisar a constituição do trata

mento da alienação mental via internação do paciente. Para 

isso, estudou o discul'so médico-social elaborado neste campo 

.no decorrer do século XIX, que utilizava a forma asilar já 

existente para internação e tratamento e da qual o asilo de 
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velhos é um dos produtos vinculados. 

Vamos nos utilizar fundamentalmente do capítul·o 

V do livro. Neste se mostra como a Psiquiatria, a partir dos 

autores franceses daquela época. formulou a maneira adequada 

de trataménto institucional do qual os asilos de velhos ~ão, 

ainda hoje, uma prática concreta sustentada por aquela formu 

lação. 

Birman inicia o capítulo referindo-se ao espaço , 

interno e externo. procurando mostrar a Psiquiatria da época 

como "vigilante da moral". Diz: "Espaços complementares e in 

terdependentes. assim também eram os seus meios e fins. que 

estabeleciam em última is tância a normati zação moral" Cp. 257). 

Alega o auto~ que o "t~atamento .moral tinha um as 

pecto marcadamente coletivo quando a sua prática se identifi 

cava como todo o aparelho asilar". Este sentido permanece no 

caso dos velhos, sempre muitos em um mesmo espaço construído 

para recebê-los coletivamente. 

A primeira noçao do discurso da Psiquiatria daque 

la época está sintetizada na noção e na prática de isolamen-

to (principio do isolamento de Esquirol). 

Birman cita Falret (1864): 

"Desde que Pinel trouxe uma reforma tão profunda 
no tratamento dos alienados, a higiene moral de 
sempenhou um papel fundamental no tratamento des 
tes doentes. e o princípio do isolamento foi a 
consequência geralmente mais aceita desta higie 
ne benevolente" Cp. 258). -
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~ claro que na época de Pinel e Falret a velhice, co 

mo fenômeno social de massa, não existia. ~ somente após a 2a. 

Guerra Mundial que ela passa a ser visível na realidade e que 

começa a haver uma preocupaçao com esta faixa etária da popul~ 

ção. Mas a frase de Falret poderia ser dita de outra forma pa

ra expressar o tratamento asilar dos idosos: 

"Desde que ELE trouxe uma reforma tão profunda 
no tratar dos (idosos), a higiene moral desem 
penha um papel fundamental no cuidar desses na 
bitantes, e o princípio do isolamento foi ã 
consequência geralmente mais aceita desta (a
tuação) benevolente". 

Pois cuidar dos velhos é uma tarefa de benevolência, 

principalmente se essas pessoas são também pessoas pobres. Bir 

man pergunta: "O que se pretendia com esse 'isolamento?" e a 

resposta vem pronta: Esse cuidar era encarado, 

"como sendo aquilo que, através do isolamento, 
o afastasse do conjunto de situaçdes que pode 
riam ser um obstáculo para a sua recuperação~ 
Separá-lo do seu ambiente hábitual, seja físi 
co ou social, corresponderia a afastá-lo das 
causas de sua (moléstia) aí presentes •.. " 
(p. 251) 

~, citando Falret, de novo, 

"transportando-o para um novo meio, distante das 
pessoas, dos lugares e dos hábitos que a ti -
nham engendrado e que tendiam a perpetuá-lo, a 
fastar os obstáculos que podiam se opor a sua 
feliz solução "(P. ~59) 

Isolá-lo, asilá~lo era (é) assim um bem, algo bené -

volo, que só traria benefícios ao velho. Este discurso é clara 

mente encontrado em nossas entrevistas: 



"O asilo permite cuidar do velhinho já cansado 
de tanto trabalhar. Ele tem o lugarzinho dele, 
o seu canto. Esta senhora, por exemplo, é mui
to agradecida, tem seu cantinho, sua cama,sua 
comida sem precisar saber o preço do feijão , 
nem entrar na fila". 

, E se o idoso por alguma razao se recusa a istp 

considerado doente mental: 

"Não adianta internar mendigo porque ,eles vêm 
ficam um pouco e depois ~aem. O mendigo 'é do 
ente mental. Não aguentam a vida aqui, prefe 
rem ficar mendigando. Houve já diversos ca
sos. Uma senhora, por exemplo, eu fiz de tu
do para ele ficar, inclusive consegui que ela 
ficasse fazendo um trabalho aqui que lhe da
va um dinhei rinho no final do mês. Bem, no fi 
nal de um ano ela saiu dizendo que preferia
a mendicância". 

Vejamos outra descrição: 
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... 
e 

No andar dos conveniados "há uma grande movimenta 

Ça9 de gente, o dormitório fica fechado até às 4 horas, quan 

do abre. Nele, uma religiosa e uma atendente colocam cromos 

nos azuleijos . Para ver se alegra um pouco aqui '. A esta ho 

ra as internas ficam fora do dormitório, pois este está fe

chado para a limpeza. são 52 leitos. Se deixarmos tudo aber 

to fica uma confusão total. Depois do almoço, fazem uma ses

ta e'saem. Aí fechamos para limpeza e ficam todas aí esperan 

do a gente abrir. Elas sao muito revoltadas, sem educação 

Querem descontar aqui tudo o que sofreram na casa da patroa 

e aí querem mandar, dizem desaforos, é uma coisa. Eu digo a 

elas que têm de ter paciência. Que não se pode ter tudo na 

hora que se quer. Nas elas não gostam e falam até palavrão". 
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A idéia que norteia a administração de um dos asi 

los é que se dev~ ter todos os serviços que forem necessa 

rios, para que o internado ali mesmo sej a atendido: 

"Aqui eles não fazem nada. Temos todos os servi 
ços. Nem mesmo a lavagem de roupas. Isto é pa
ra.evitar que uma esclerosada, por exemplo, pas 
se o dia inteiro lavando uma peça de roupa. b 
claro que se quiserem lavar uma roupa de baixo, 
não tem prob lema" . 

o termo "esclerosado" funciona aqui como um meio termo entre 

velho, mas não doente mental e velho ja doente mental. 

Entre as peculiaridades deste asilo esta um siste 

ma de que aqueles idosos que conseguirem juntar dinheiro e 

tiverem bom comportamento podem mudar de quarto. Uma idosa 

que nos acompanhou na visita ·disse: fiEs tou j un tando dinhei ro 

para poder ir para um quarto melhor, pois no que durmo sao 

18 pessoas". 

o trabalno de isola-lo do mundo exterior e junta-

10 in ternamente ganha assim um carater terapêutico, podendo 

neste nosso espaço "realizar medidas ativas sobre ele com o 

objetivo de produzir uma CURA", como nos diz Birman (p. 259-

260) . 

Na concepçao discutida por este autor e mencionan 

do Esquirol. diz no isolamento era o instrumento mais enérgi 

co e o mais útil" Cp. 260). Isto porque, isolando-o de seu 

meio habi tua! de relações se ganharia o poder de agir sobre 

ele do modo mais adequado. 
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Tal discurso médico de adequação que em Birman re 

fere-se ao alienado mental e que aplicamos aqui no caso dos 

velhos. inclui os cuidado$ médicos c9rriqueiros. 

"Ali. (num asilo) a ruptura com o meio-ambiente 
originirio poder ser (é) total e o (o velh~s~ 
ri submetido ao contato com a equipe médica. E 
será considerada a melhor forma de isolamento 
(se o isolamento for completo) ji que o pacien 
te poderia (pode) ser submetido a todas os 
meios possíveis de tratámento" Cp. 261). 

Este aspecto médico do discurso asilar é bem evi 

dente em varias de nossas entrevistas: 

"No decorrer da entrevista no refei tório um ou
tro velho se aproximava, falava, olhava e ia 
embora. A atendente comentou: Ele é doidinho , 
mas é bonzinho, inofensivo. Tem outro doido que 
é mais agitado mas eu dou calmente e ele fica 
tranquilo. Quando está muito agitado tenho de 
coloci-Io r.!UID quarto sepé!-rado. Tem uma outra 
velha que e maluca e ela fica no quarto do po
rão para não perturbar os outros". 

"Os velhos dormem cedo. Seis. sete horas iá es
tão todos dormindo. Acordam ce do. De 9 às 11 ho 
ras é o banho. São 4 refeições ao dia e a comi 
da é boa. comem carne todos os dias. Durante o 
dia eles ficam andando, dormindo, sentados. Não 
fazem nada, não sabem fazer. Tentei botar jo
gos mas eles não aprendem. Só um faz tapetes . 
Eles são tão bonzinhos. Quando ficam agitados 
damos logo remédio. Às vezes brigam entre si , 
mas nunca chegam a agressão física. Eles tomam 
calmantes. para não ter estes problemas". 

"Os ve lhos quo es tão p ara morre r são mui to bem 
cuidados. Possuímos colchões de água que sao 
mais confortáveis e os moribundos ficam num lo 
cal com pouca "luz, com a finalidade de minorar 
seus últimos momentos"~ 

"Se o velho que está no asilo fica doente ele é 
cuidado e a família gosta de botar o velho a -
qui por causa disso. Sabe que ele está bem tra 
tado". 
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Mas mesmo este aspecto médico é mascarado quando 

os cuidados implicam em gastos com remédios: 

"Há um médico que vem aqui uma vez por semana. 
Antes ele vinha duas vezes. mas eu pedi para 
ele vir uma vez só, porque os velhos ficavam 
reclamando de dores. ~ um tal de sentir dor no 
braço, nas pernas, na coluna que não para mais. 
O médico, então. faz a recei ta e é o asilo que 
compra. As contas estavam muito altas. Os ve 
lhos é que não querem sentir dor. Eu, por e~ 
xemplo, sou cheia de dores nas articulações 
e tenho problemas de coluna. Mas ando sempre 
de salto, pois a gente tem que lutar." 

~ a fala de Falret sobre o alie'nado e que se apli 

ca aos velhos: 

"o isolamento ao qual geralmente se recorre. 
porque es tá mais ao 'aI caI'lce de todas as for 
tunas, e onde todos os meios de tratamen to 
estão reunidos, consiste os colocar o enfer 
mo numa casa consagrada ao tratamento das en 
fermidades mentais" CP. 262). 

Aqui basta substi tuir "enfermo" por "velho". "tratamento" por 

"c}Jidados" e "mentais" por '!da velhice". 

Na argumentação a favor de asilo eram colocadas no 

século XIX, questões que ainda hoje'estão present~s entre a

queles que têm responsabilidade dentro dos asilos. Birman ci 

ta algumas daquela -epoca: 

1) a perturbação que outras pessoas podiam sen
tir face a elas, poderiam representar um obs 
táculo para seus familiares. que por isso me~ 
mo procuravam-se livrar deles pelo interna -
mento ... 

2) interná-los representaria uma forma de prote 
çao. 

Mas mesmo naquela época (e ainda referindo-se aos 
doentes mentais) haviam dúvidas e discussões a 
respeito, com Psiquiatras opondo~se ã interna -



ção (como hoje se discute a respeito dos ido -
sos) e uma das razões contrárias alegadas di' 
zia respeito ã busca da redução da populaçâo a 
silar. 
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Entretanto a argumentação a favor da internação 

justificavam-na a partir de razões, não médicas, mas sociais. 

Uma funcionária de um dos asilos visitados deu-nos 

o depoimento: 

"Eu não gosto de asilo, eu sou contra asilar. A 
cho que deixar uma pessoa aqui é esquecê-la pa 
ra o mundo. e isto eu digo quando o velho vem
aqui com a família.· Explico o que é. Mas espe
cifico tamhém que isto é uma residência para i 
doses e não um depósito". -

"Mas onde colocá-los então? I! necessário colocá
los nos ASILOS, ou deixá-los nas suas famílias? 
Nas suas familias eles causariam muitos "aciden 
tes", pois frequentemente não são tão inofensi 
vos quanto geralmente se diz. Inofensivos hoje: 
eles podem se tornar INCOMODaS amanhã " 
(Constants, Lunier e Dumesnil~ 187~). Citados 
por Birman Cp.' 265). 

E um dos incômodos que poderiam criar seria ode 

"maltratar a fortuna de sua familia" ou até "vir a prejudi -

car o núcleo f ami liar"" Não é es ta uma das razões hoj e que 

faz a fami li a internar seus parentes idosos? "internado. im-

possibilitando de manipular a sua vida e suas propriedades. 

era imobilizado nos seus atos físicos. sociais e jurídicos. 

sendo assim tornado inofensLvo para o espaço social" Cp. 268). 

Mas mesmo no asilo, os velhos continuam sendo a-

propriados nos seus bens: 



"Um dos problemas que a gente atravessa é que 
mui tos responsáveis vêm aqui só para apanhar o 

"idoso para pegar a pensão, e levam todo o dinhei 
ro do velho e só aparecem no próximo mes. Temum 
caso aqui que eu disse para o procurador do ido 
so que era caso de polícia. E um tipo de gente 
que quer explorar o velho, e depois ele fica 
chorando, sem nada. Assim não dá. Ultimamente o 
que estou fazendo é enviar uma carta ao Banco 
historiando a situação e com isso eles deixam de 
pagar ao procurador do velho, e nós estamos ar
ranjando outra pessoa ou então se for possível 
levando o velho até 1á"~ 

Em outro asilo a situação ê a" seguinte: 

"o asilo fica com a pensão dos velhos (renda men 
sal vitalícia ou aposentadôria). Ele não preci~ 
sa de dinheiro pois tem tudo aqui dentro: fumo, 
bebida. fósforos. Não tem em que gastar. Não há 
prática religiosa entre os velhos, nem eles saem 
para lugar nenhum, só quando a família vem bus
"câ-1 os" . 
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Vejamos outro caso que retrata bem os limites e a 

situação de dependência dos internados: 

"Uma senhora estava chorando por achar que nao 
tinha mais dinheiro. A administração fez com 
que duas pessoas fossem com a senhora até o 
Banco. La verificou-se não apenas que tinha u-,~ 
ma soma razoave1 (~OO mil cruzeiros), como tam 
bém que o seu parente responsável havia retira 
do uma soma significativa dos seus depósitos ~ 
Este foi notificado da não aceitação por parte 
da senhora da retirada feita. Aquele comunicou
se, então, com a administração, reclamando so
bre quem der~ ordem para a interna sair do asi 
lo, pois ele: " responsave1 , não havia permiti ~ 
do" • 

Tal fato ê uma indicação evidente do poder das pes 

soas na instituição e da dependência do asilado. Há casos 

em que o idoso não tem mais condição de locomoção e nao tem 

ninguém. Nesses casos tenta-se encontrar alguém, uma irmã 
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uma atendente. que vá buscar a pensa0. Em alguns casos fican 

do. por acordo. com parte da pensa0. 

~ de Esquirol a frase citade por Birman Cp. 268) 

1f o alienado é privado da liberdade. da 
nistração de sua fortuna, e retido em sua 
ou encerrado numa casa estranha, seja com 
de previnir as ações funestas às quais 
se entregar, seja com o fim de submetê-lo 
regime. a cuidados, a um tratamento que 
frequentemente repele". 

admi 
casa 
o fim 
pode 
a um 
ele 

A mesma coisa vai se aplicar ao velho "como atobon 

doso, e cuidadoso, que expressa o dominio total sobre a pes

soa idosa e que é bem caracterizado em mui tas entrevistas fei 

tas por nós: 

UHouve uma tentativa de namoro, mas eu avisei lo 
go: a gente namora com algum objetivo, noivar: 
casar. Mas eu digo a eles que ele~ nio podem 
ter um objetivo. Então para'que n~orar? Eu a
cho tão bonito eles juntos como irmãos, um pen 
teia o cabelo do outro, um corta a unha do pe 
do outro. como se fossem irmãos. E tão bonito". 

nUm dia de manhã quando cheguei aqui estava na 
minha mesa a noticia da expulsão de uma senho
ra e a decisão tinha vindo direto da presidên
cia do Asilo. E que a senhora tinha tido rela
ções sexuais com um funcionário. Veja só. Esta 
-senhora mostrou o quanto ela estava viva, oqllan 
to era mulher, e por isso foi expulsa sem ter 
para onde ir, sem família sem nada". 

"Os velhos não fazem nada. Só dois é que ajudam 
os outros velhos. mas a 'direção do asilo não gos 
ta pois o idoso vem para descansar e não para
trabalhar" . 

No discurso m~dico do século XIX an~lisado por 

Birman verifica-se que ele extrapola o "domínio médico propria 

mente dito e se extende para a órbita familiar. No caso estu 

",0 
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~ado, coloca-se em questão o efeito benéfico ou intranquilo 

que as relações familiares possam ter, mas o que e ressalta

do por Birman são os aspectos de controle médico das rela 

ções familiares. A Psiquiatria proibiria o acesso da familia 

junto ao doente, assumindo um caráter de "proteção" da pró -

pria familia e justificando esta separação através de moti -

vos terapêuticos. Não é outra a posição de muitos responsá -

veis pelos asilos que tendem a limitar os contatos e as visi 

tas dos velhos asilados com seus familiares, estes tornando-

se causa de intranquilidade posterior dos asilados ou port~ 

dores de tensões que o pessoal de serviço interno tem de a-

calmar depois dos contatos. 

Sobre isto também nossas entrevistas trouxeram in 

formações que evidenciam a justificativa terapêutica para a 

exarcebação do isolamento.· 

"Os dias de visitas sao sábados e domingos. Nos 
outros dias nao recebemos, pois fica muita con 
fusão". 

"Os velhos não saem do asilo, só quando a famí
lia vem buscá-los. O portão está sempre tranca 
do com cade ado" . 

E quando se permite a saída, isto é feito sob 
rígido controle: 

"Com relação às entradas e saídas do velho do 
asilo para passear, fazer compras ou outras a-
tividades é utilizado o cartão de controle. E 
é necessário que o responsável autorize. O con 
trole é necessário porque o velho pode se sen~ 
tir mal na rua. desmaiar. Por isto, então, ele 
traz consigo um cartão dizendo -que ele mora no 
asilo, o nome e o telefone, que lhe é forneci
do quando se autoriza sua salda do asilo e que 
deve apresentar ao portei ro" . 
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Birman lembra que Esquirol enfatizava o fato das 

pessoas só permanecerem bem quando estavam internadas, e~"que 

bastava o retorno ao núcleo familiar para que a TENSÃO nova

mente se instalasse" Cp. 275). E indica que não era outra a 

opinião de Pinel: "As visitas de seus amigos, quando eles es 

tão no seu delirio, aumentam sempre sua agitação e seu cará-

ter indisciplinado" Cp. 218) . 

. Como o "alienado" de então, o velho que se deseja 

hoje é o velho disciplinado e nada melhor para isto que a in 

ternação asilar. Como Birman descreve, uma das funções do a

si.lo é a de asiló-prisão: 

"foi idealizado como tendo a possibilidade de r~ 
solver o problema (para a Sociedade). Ele se tor 
naria um centro especial de observação para de~ 
tectar os simuladores. Num asilo, com forte es
quema de segurança, com vários olhares vigiando 
seus comportamentos nos menores detalhes, have
ria tempo suficiente para que a observação fos
se realizada com menores possibilidades de erro 
• •• " Cp. 294). 

Em nossas visitas detectamos situações claras de 

existência de asilo-prisão: 

"No porao ficam os. idosos doentes e "esclerosados". 

Toda a construção velha e maltratada, com escala estreita. O 

cheiro de urina cada vez mais forte. A escada acabava num 

corredor largo, comprido e muito úmido. Ã direita da escada 

uma parte aberta que nos foi indicada como a "sala de ativi

dades", com apenas uma mesa. g aqui que o padre reza a missa, 

disse um dos internados. Todo este andar, além de sujo e mui 



71 

to úmido era escuro. Ao acabarmos de descer as escadas apar~ 

ceu um~ senhora de cor, maltrapilha, de cabeça raspada, des

calça, reclamando muito de algo que teriam tirado dela. Ne -

nhuma atenção lhe foi dada. Logo depois encontramos uma se

nhora idosa que pedia lastimosamente que a tirassem do cubí

culo onde se encontrava. Neste cubículo todo forrado de azu

leijos. com uma única cama, estava também uma outra senhora. 

Estavam ali dentro. fechadas por uma porta baixa com cadeado. 

Percebia-se ser algo improvisado e a informação que 'nos de

ram é que eram esclerosadas: Elas estão esclerosadas e sujam 

tudo. Urinando e evacuando nas calças. disse-nos o filho do 

dono. Uma das senhoras. a que falava. pedia muito que as ti

rassem dali, que era uma maldade deixá-las ali fechadas. 

Ao longo deste corredor havia um banco com várias 

senhoras sentadas. uma delas com um avental que deixava as 

nádegas nuas ã vista. Ao lado dela uma senhora muito magra 

gritava amarrada por um pano no banco. Em outro banco esta -

vam sentadas outras três senhoras. muito quietas. Em tom de 

coisa séria, o filho do dono do asilo. chegou-se a uma des

tas senhoras e apresentou-a para mim como sendo sua esposa . 

Diante da perplexidade geral. a senhora que nos acompanhava 

na visita explicou: Ela adora ele e diz sempre que gostaria 

de se casar com ele".-

Deste exemplo emanam duas caracte.rísticas da con

cepçao ainda vigente e crescentes de asilamento de pessoas i 

dosas. Uma, a de tentar escondEr a velhice em locais segrega 
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dos che gando a exis ti raspe ctos 'de jogá-los como lixo, em d~ 

pósitos de pessoas aguardando sua morte, ou, ainda, mantê-los 

'como verdadeiros presos dependentes do bom ou mau humor da

queles que os cuidam e alimentam e que podem vê-los como al

go j á sem vida e sem razao de existir: "são esclerosados" 

Outra, a de que esta forma asilar se torna um negócio, dado 

o número crescente de pessoas idosas sem outra condição de e 

xistir a nao ser o asilar-se. Neste sentido é sintomático a 

ampliação ou a construção de novas instalações inclusive, co 

mo a acima descrita, com convênios com entidadesgovernamen-

tais. 

Como estudamos situações asilares de velhos po

bres podemos perceber que um dos aspectos de asilo-prisão 

diz respeito ao uso de dinheiro. O ideal de hoje acompanha 

as idéias presentes nos autores do ,século XIX discutidos por 

Birman em que "a ajuda fornecida aos indigentes não era nun

ci em dinheiro, em que estes pudessem usa-lo como quizessem, 

mas como doação de produtos básicos para as necessidades es

senci ais" Cp. 339}. 

Isto ficou claro em nossas observações, principal 

mente nos programas de visitás de beneficiência: 

"Ha grupos que vêm visitar aos idosos. Eles tra 
zem presentes: sabonetes, pastas de dente. Ou
tros trazem frutas, ou organizam festas com bo 
los e doces. Os velhos ficam mui to satisfeitos". 

"Na época de Natal pedimos doações ao comércio 
local e eles nos enviam estas coisas que o ve
lhos usam todos os dias: sabonete, escova de 
dentes, pasta; pentes e mandam também muito ba 
gulho qtle não serve para nada". 
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Para Birman "nestes termos o asilo se transformava 

no modelo de ordem absoluta, no qual seria disciplinado o uso 

do tempo e do espaço dos internados" (p. 402). 

Neste contexto institucional ainda vigente como 

bem o demonstramos qual o lugar do psicólogo? Na verdade ne-

nhum. Tem diante de si um quadro institucion~l que o expulsa, 

quadro este gerado no discurso médico do século XIX voltado 

para o alienado mental e transpôsto para'a problemática dos 

velhos (principalménte velhos pobres) nos dias de hoje. Aque

le quadro é mostrado por Foucault (27) em todas as suas ambi

guidades no propfcio nascimento do asilo que; se permitiu ti-

rarO as correntes com que os loucos eram presos, criou uma for 

ma de interná-los (e a outros) bem mais sutil através de um 

sistema de recompensas e puniçôe's. 

A imagem resultante da gestão da velhice que cola-
I 

ca o asilo como seu centro é a da velhice-decadência, miserá-

vel e indigente. ~ apresentada como tendo um valor exe~plar , 

contribuindo ao longo do século XIX e mesmo infcio do século 

XX ã formação moral dos adultos e crianças das camadas popul~ 

res, principalmente, e procurando levar todos ã previsão e 

economia individual durante sua vida, sob pena de sofrer 

consequências futuras de miséria e da dependência. 

.. 
a 

as 

A dimensão importante aqui é o seu nível de vida" 

que teria de cair, com a incapacidade produtiva, o que resul-
.. 

taria num grupo a margem da sociedade. Considerando o velho 
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desta forma, a única prática 'resultante é a de esperar sua 

morte, 'resguardado por estar asilado, com a ação terapêutica 

reforçando o discurso medico conforme demonstrado por Bir-

ma e que se expande atraves da familia (mascarada de pro 

tetora) e da sociedade ganhando a expressão de solucionadora 

de um problema social. 

Vivemos ,hoje, entretanto uma modificação na conceE 

çao social de velhice, diferente ã medida que a legislação 

previdenciária se foi tornando un~versal. Aí todos têm sua 

aposentadoria assegurada e nisto estão todos os níveis sócio

econômicos. A concepção que vai s~rgir e voltada para o futu-

ro instituindo-se um momento forte, os 65 anos, como marco 

geracional de constituição do que chamamos "velhice". No Bra

.si1, a Previdência ainda está em' seus inícios e a grande maio 

ria da população tem um baixo nível de vida, donde, ainda 

clientela da concepção antiga, asilar. Mas ao mesmo tempo 
I 

-e 

em 

que esta "velhice" se volta para o futuro, ganha realce a pIa 

nificação, o planejar um modo de vida em que internar aos ve

lhos perde sentido' e torna-se uma forma "antiga" de tratá-los. 

Passa-se assim, a falar de uma política de velhice e começam 

a ~urgir iniciativas dentro de um discurso de preparação para 

esta etapa de vida na qual está tambem presente uma capacida-

de de utilizar recursos financeiros para uma vida de lazer ú-

til e prazeiroso .. Esta nova imagem apresenta pessoas idosas 

"cheias de vida", viajando, divertindo-se. E a questão que se 

coloca e a do processo de envelhecimento. 

Basta verificar que o primeiro contato que tivemos 
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com trabalhos voltados para o idoso foi através da atuação g~ 

vernamental. Através da LBA - Legião Brasileira de Assistên -

cia - fomos informados da existência de clubes de idosos e de 

asilos conveniados. 

Os clubes de idosos, em número de 10 no Rio de Ja -

neiro, funcionam nos Centros Sociais da LBA e congregam ido 
. ' , 

sos de ambos os sexos e de várias procedências, quase sempre 

pessoas com subsistência assegurada, aposentados ou pessoas 

com recursos. Aí se desenvolvem várias atividades corno reu-

niões, palestras, festas, viagens, bailes, jogos, cursos, vi-

sitas a outras instituições como or;anatos, asilos, hospitais 

e a idosos, nos seus lares, quando estão acamados, marcando 

claramente as duas concepções 'de velhice e demarcando a dife

rença de nível social. 

E já num dos asilos visitados que recebe também urna 

clientela de posses pudemos encontrar uma preocupação em man-

ter atividades, numa tentativa de estimular o idoso para no-

vos interesses e criar um modo de vida. 

Todos estes esforços estão presentes nos debates na 

Psicologia hoje no que concerne a questão do envelhecimento : 

o que é, que carac~erísticas tem, potencialidades a descobrir, 

levando em conta que é um processo que ocorre em todos os se-

res humanos, ricos ou pobres, e que permite a "naturalização" 

do processo sem levar em conta as diferenças sociais da vida 

das pessoas até chegar a esta etapa da vida. 
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Este ê o problema que a Psicologia tem de enfrentar 

e que nosso trabalho tenta abrir pistas com base no conheci -

mento que se vem desenvolvendo na ciência psicológica, lem 

brando que a velhice ê hoje um fenômeno (social, coletivo) a 

ser levado em consideração em conjunto por muitos profissio -

nais e pelos próprios habitantes (idosos ou não). Isto indica 

como o psicólogo pode ser um fator de conscientização e de au 

to-dominio de um processo eum contexto em que todos nós te -

mos algo a dizer por estarmos nele envolvidos queiramos ou 

nao. 
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CAP!TULO V: CONCLUSOES 

I - Quando iniciamos este trabalho sabíamos que esta-

vamos penetrando numa realidade que toca a todos nós. Por is 

to mesmo tínhamos, também. a expectativa de alcançarmos aqu~ 

la condição em que o profissional ganha o domínio do campo 

de estudo. E aqui, um campo ,de estudo que se 'torna cada vez' 

mais importante. 

Entretanto aquilo com que nos deparamos foi exata 

mente a novidade do campo. De fato, é uma area nova do conhe 

cimento porque também é nova a presença quantitativamente im 

portante das pessoas de mais idade na população do país. De 

certo modo podemos dizer que à medida que a população amplia 

"a duração de sua vida. prolonga-a até idades mais avançadas, 

como um fato normal e não mais extraordinario, surge ~ também, 

a necessidade e possibilidade do conhecimento desta etapa da 

vida. 

A novidade do campo também nao exclui. nem acomo

dou, ou vinculou. conhecimentos oriundos de várias areas ci

e~tíficas. Pelo contrario, verifica-se que. ainda em forma 

embrionaria. já estão presentes questões pendentes das diver 

sas correntes da Psicologia. além da tentativa de apropria -

çao do campo pela area médica. através dos progressos cientí 

ficos alcançados pela biologia. Estas questões todas vão es

tar evidentes na dificuldade da definição do que seja a ve

lhice. 
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2 - Não existe unanimidade a respeito dos conceitos de 

"velho" e "velhice". Enquanto existe um conhecimento do .que 

ocorre ao nível biológico. o mesmo não se pode dizer do que 

ocorre ao nível psicológico e social. Na verdade aqueles con 

cei tos têm marcas subjetivas e preconcei tuosas extremamente for 

tes identificando o "velho" como alguém já ã margem da socie 

dade produtiva e sem qualquer contribuição a dar. 

3 - A verdade é que sao inúmeras as dificuldades para 

estabelecer o marco do início do envelhecimento. não só pelo 

fato de ser variável de inaivíduo para indivíduo, mas tambêm 

porque os primeiros sinais de envelhecimento são quase impeT 

ceptiveis. A ·tendência a se determinar cronologicamente a ve 

lhice é uma decisão arbitrária. Por isto mesmo tem-se passa

do a usar a palavra idoso, como ocorre na própria comemora -

ção do Ano Nacional do Idoso, isto é, o dos indivíduos com 

muita idade. , 

Assim considera-se esta população idosa como um 

,estado. uma etapa de vida definida a partir de cada idade (60 

ou 65 anos) e que homogeiniza toda uma faixa da população. A 

este nível, fala-se em Terceira Idade, na qual seria possí -

vel estimular-se uma vida ativ~ marcada pelo lazer e peladi~ 

ponibilidade, e em Quarta Idade (70, 75 anos) em que o pro -

cesso de senescência orgânica se implanta e em que a pessoa, 

nesta etapa da vida, estaria dependente da ação médica. 

4 - Outra é a linha da Psicologia ao utilizar o con -

\ 
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ceito de envelhecimento. Aqui unem-se as características bio 

lógicas e psicológicas e, na Psicologia especializada neste 

processo, se admite a presença de influências sociais e bio

lógicas e se formula o processo sem vinculá~lo à determinada 

idade e sim a uma dinâmica do ser humano que tem caracterís

tica específicas. 

Não se pode afirmar científicamente.que exista um 

declínio da capacidade mental e intelectual devido simples -

mente ao envelhecimento. Já há, assim, um consenso de que 
... 
e 

necessário realizar pesquisas que permitam a apreensão dire-

ta de mudanças e dos processos de mudança. 

Este conhecimento ainda ê muito novo. No Brasil. 

muito desse conhecimento ainda não é divulgado extensivamen-

te donde ser dificil o seu acesso para qualquer um, mesmosen 

do profissional da área. 

Como nos diz Suzane Brl.Uller (in Ri~gel. 1977,p.88). 

"o crescimento ininterrupto do campo científico 
somente ocorre quando existe uma comunidade ci 
entífica devotando-se ao campo. Uma nova infor 

.mação não é nunca suficiente para iniciar um 
campo novo de estudos. Um novo papel tem de ser 
criado. 

As idéias necessárias para criá-lo são usual -
mente disponíveis por um longo período de tem
po e existem em vários lugares, mas somente al 
gumas dessas potencialidades expressam um co
nhecimento posterior. Na verdade, o crescimen
to ocorre quando pessoas se tornam interessa -
das na idéia como um meio de estabelecer uma 
nova identidade ou papel. A Gerontologia Psico 
lógica é um exemplo desta tese". 



80 

Em sua análise deste fenômeno, :Brumer se prende às 

ocorrências nos Estados Unidos e diz: 

"Uma nova identidade e papel foi se desenvolvendo 
para a Gerontologia nos últimos anos da década de 
30. Entretanto, seu desenvolvimento foi virtual
mente paralizado no decorrer da 2a. Guerra Mun -
dial. Logo depois, porém,. esta identidade foi 
firmemente estabelecida através da fundação, em 
1945, ·da Sociedade de Gerontologia, também em 
1945, da Divisão da Maturidade ~ Envelhecimento 
e, em 1948, da Associação Internacional de Geron 
tologia. Mais tarde vieram as duas conferências
sobre envelhecimento na Casa Branca (em 1961 e 
1971) e a criação de numerosos centros de treina 
mento e pesquisa criados pelo Governo e Univers1 
dade" • 

No Brasil estamos ainda longe disto embora já es-

tejam sendo criados Centros de Gerontologia. como o Institu

to Sedes Sapientiae na cidade de São Paulo e a Sociedade Bra 

.sileira de Geriatria e Gerontologia com sede no Rio de Janei 

ro. Mas muita coisa ainda precisa ser feita. Nosso trabalho 

pretende ser uma contribuição nesta linha. 

5 - Qual a especificidade do envelhecimento? 

5.1 - O fato de haver alterações marcantes após a idade adul 

ta nas condições ffsicas e fisiológicas. na percepçao 

do corpo, na auto-imagem social do corpo. 

5.2 - A tendência de se mudar de atividades. sendo muitas 

vezes uma pessoa que já se encontra desligada do mundo 

do trabalho. 
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5.3 - A tendência de haver alteração de suas. relações e pa

péis sociais, sendo muitas vezes uma pessoa que passa 

a ter uma situação de vida diferente, inclusive comper 

da de próximos significativos: amigos, parentes .. 

6 - Um campo de trabalho para o psicólogo na área do 

envelhecimento está vinculado ã orientação fámiliar inclusi- . 

ve no exercício do seu papel que tem como objeto ·0 envelheci 

mento, nos aspectos de profilaxia e de prevenção. A orienta

ção familiar é indicada no momento em que o processo de en

velhecimento de um dos membros da família começa a gerar an

siedade t impaciência, enfim, dificuldades que são do idoso e. 

também dos membros de sua família. E exatamente aí que o psi 

cólogo tem um pape I, inclusive na p8ssagem dos conhecimentos 

·disponíveis na área de sua especialização. 

A busca de internação. inclusive, é mais uma deci 

sao dos familiares do que do idoso. Este, quando procura 

geralmente é porque não tem familiares, ou é de familia tão 

empobrecida que nao encontra outro encaminhamento possível. 

o trabalho familia~ permite que todo entrem em 

contato com questões referentes ao envelhecimento e que se 

apreenda que ao li.dar com o "velho" e a "velhice" se está li 

dando com algo específico em uma situação' específica evitan

do que se continue lidando com estereótipos e preconceitos. 

7 - Mesmo em instituições especializadas é possível 
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abrir-se um campo de atuação para o psicólogos na medida em 

que se rompe a associação vethice - desamparo - doença. Há 

sempre nestas ins ti tuições a possibi lidade de um "despertar 

da experiência" e isto é mui to importante na ampliação de pr2. 

fissionais interessados, donde. da constituição de um campo 

de saber especializado. g comum. inclusive, em determinados 

serviços haver a frequência re~ular de pessoas em processo de. 

envelhecimento e que vem buscar encaminhamento para suas di-

ficuldades. 

Juntá-los e fazer um grupo de trabalho de modo a 

de,bater as questões em comum. é permi tir-Ihes e aos profis -

sionais tomar conhecimento e contato com as questões especí

ficas do envelhecimento a partir de vivências. Em outros te~ 

mos. saber-se que população é es'sa e como conduzi-las por c.! 

minhos que eliminem a tensão e ansi~dade com relação aos as

pectos sócio-psico-somáticos envolvidos em processo que tem 
i 

a morte e a total dependência como um limiar presente. 



83 

BIBLIOGRAFIA 

1 - ALBANO, M.A. de L. Recursos humanos para programas de a
tendimento e promoção do idoso no Brasil. MPAS, 1976 , 
14 p. 

2 - AMANCIO, Aloysio. O problema social da velhice. Clínica Ge 
riâtrlca, Rio de Janeir,o, Atheneu, 1975, p. 5-11. 

3 - ÂNGULO, Marcos. Aspectos fisiológicos do envelhecimento 
são Paulo, SESC, Cadernos da 3a. idade, n 9 4, 1979,42p. 

4 - ARI~S, Phi1ippe. História da morte no Ocidente. Tradução 
de' Prisci1a Vianna de Siqueira, Rio de Janeiro, Fran -
cisco Alves, 1977, 182 p. 

5 - O homem diante da morte. Tradução de Lui 
za Ribeiro, Rio de Janeiro, Francisco Alves, 1981,313p. 

6 - ATTIAS-DONFUT, C1audine. Seminário de Estudos sobre a Ter 
ceira Idade. São Paulo, SESC, Cadernos da 3a. Idade 
n 9 3a e 3b (52-54), março de 1979. 

7 - AUGRAS, Monique. O ser da compreensao. Petrópolis; Vozes, 
1978, 100 p. 

8 - BALTES, Paul B. e WILLIS, Sherry L. Toward Psychological 
theories of aging and development. Handbook of the 
Psychology of aging, Van Nortrand Reinhold Company , 
1977, p. 128-147. 

9 - BEAUVOIR, Simone. A velhice. Tradução de Heloysa de Lima 
Dantas, 2 vol., são Paulo, Difusão Européia do Livro, 
1970. 



84 \. 

10 - BIRMAN, Joel. Espaço institucional da loucura. Medicina 
e Poder, Rio de Janeiro, Núcleo Editorial UFRJ, 1977 
·143 p. 

11 - A Psiquiatria como discurso da moralidade 
Rio de Janeiro, Graal, 1978, 453 p. 

12 - BIRREN, J .E. e RENNER, V'-Y. 'Research on° the Psychology 
of aging: principIes and experimentations. Handbook 
of the Psychology of aging, Van Nortrand Reinhold 
Company, 1977, p. 3-35. 

13 - BOLETIM Informativo. Centro de Informação e Documenta 
ção Gerontológica, São Paulo, Movimento Pró-Idoso 
(MO P I), n Q 1 (2), 1978, 31 p. 

14 - BOSI, Ecléa. Memória e sociedade: lembranças de velhos. 
São Paulo, T.A. Queiroz~ 1979, 402 p. 

15 - BROMLEY, D.B. Vejez e inteligencia. Impacto, Ciencia y 
Sociedad, Madrid, UNESCO, n Q 4, vo1. XXI, out-dec , 
1971. 

16 - CADERNOS da 3a. Idade. São Paulo, SESC, 
-, 

n Q 6, 1980. 

I 

l ' - CADERNOS da 3a. Idade. são Paulo, SECA, n Q 7, 1981. 

18 - CADERNOS de Lazer. Idosos. São Paulo, SESC, n Q 3, 1971. 

19 - CANDAU, Marcos Carvalho. Situação atual e tendencia da 
problemitica do idoso no Brasil. Seminirio Nacional 
sobre o Idoso, 1980. 

20 - CAVALCANTI, P.C. Uchoa. Os processos bOiológicos 'do enve 
lhecimento. Clínica Geriitrica, Rio de Janeiro, Athe 
neu, 1975, p. 1-3. 



85 

21 - CESARIO Júnior, A.F. O idoso no Direito Social-Brasi1ei 
!2. Conferência proferida em Brasilia, Seminário Na
cional sobre estratégias de política Social para o 
Idoso no Brasil, 1976, 20 p. 

22 - COLd, Sonia Carvalho. Uma visão estatística do idoso no 
Brasil. Rio de Janeiro, Ceris, 1980. 

23 - ERIKSON, Erik H. Identidade, juventude e crise. Tradu -
ção Álvaro Cabral, Rio de Janeiro, -Zahar, 1972, 322p. 

24 . Infância e sociedade. Tradução de Gi1-
dásio Amado, Rio de Janeiro, Zahar, 1976, 404 p. 

25 -.FILIZZOLA, Mario. A velhice no Brasil. 

26 - ------------------ Aspectos da história dos mais antigos 
asilos para velhos do Rio de Janeiro e da Bahia. Rio 
de Janeiro, 01impica, 1979, 34 R. 

'. 
27 - FOUCAULT, Michel. Histoire de la folie. Parism Librairie 

P1on, 1961, 309 p. 

28 GEIST, Harold. Psicologia y psicopato1ogia deI envejeci 
miento. Buenos Aires, Paidos, 1977, 148 p. 

29 - GROUPE Lyonnais d'gtudes Médicà1e, Phi1osophiques et -
Biologiques. La muerte y el hombre deI siglo xx. -Tra 
dução de A. Morales S.J., Madrid, Razon e Fe, 1968 , 
209 p. 

30 - GUILLEMARD, Anne-Marie. La veillesse et l'état. Paris, 
PUF, 1980, 238 p. 

31 - KASSCCHAU, Patricia Lee. Envelhecimento e Gerontologia: 
introdução às noções básicas. São Paulo, Instituto 
Sedis ~apientiae, Centro de Gerontologia Social,1976, 
76 p. 



86 

32 - KUBLER, Ross, Elizabeth. Sobre a morte e o morrer. Tra
duç~o de Thereza Ziberman Kipnis, S~o Paulo, EDART , 
Editora Universidade de S~o Paulo, 1977, 172 p. 

33 - MEDEIROS, Sandra Albernaz. Negaç~o da morte na velhice: 
um estudo fenomenológico, Rio de Janeiro, PUC, 1981, 
9"0 p. 

34 - MEDINA, C.A. e MOREIRA, Berenice Fialho. Alternativas de 
trabalho com o idoso pobre no Brasil. Rio de Janeiro 
Ceris, 1981, 95 p. 

35 - MIRA Y Lopes. E. A arte de envelhecer: Psicologi·a e Psi 
coterapia do. amadurecimento vital. Rio de Janeiro 
Civilização Brasileira, 2a. ediç~o, 1966;' 148 p. 

36 - MORAES FILHO, J. E. Diretrizes específicas sobre a pro-o 
teç~o ã velhice. Sem~nário Nacional sobre Estatégias 
de política Social para o Idoso no Brasil, MPAS:, l3p. 

37 - MOURA, Hayméa. Uma abordagem social da problemática da 
velhice. Rio de Jan~iro. Serviço Social do INPS, 1977. 

38 - _______ -. Política social para o idoso no Brasil. 

. Rio de Janeiro, Ceris, 1980, 57 p. 

39 - MPAS. Previdência Social, considerações e proposições, 
1976, 15 p. 

40 - MPAS. Programaç~o Alfa - Programa de Assistência ao Ido 
SOe 1980, 10 p. 

41 - NEWMAN e Newman. Development through life: a Psychosocia1 
approach. The Dorsey Press, 1979. 

42 - O problema da velhice no Brasil. Senecta, vol. 1 (1) 
1978, p. 37-38. 



87 

43 - PERESTRELLO, Danilo. Aspectos psicológicos do enve1he -
" cimento. Rio de Janeiro, Merck Brasil S.A., n 9 10. 

44 - PIK"UNAS, J • Desenvolvimento humano: uma ciência emergen 
te. São Paulo, Mc Graw Hil1 do Brasil, 1979, 494 p. 

45 - RAPPOPORT, Leon. La personalidad desde los 26 anos has
ta la ancianidad. Buenos Aires, Paidps, 1978, 101 p. 

46 - Revista Brasileira de Geriatria e Geiontologia. Rio de 
Janeiro, n 9 1 (2),:1975,68 p. 

47 -Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Rio de 
Janeiro, n 9 3 e 4 (2), 1975, 48 p. 

48 - RIEGEL, F.K. History of Psychogical Gerontology. Handbook 
of the Psychology of aging, Van Nortrand Reinhold 
Company, 1977. 

49 - RODRIGUES, José Carlos. Tabu do corpo. Rio de Janeiro, 
Achiamé, 1979, 174 p. 

i 

50 - SALGADO, Marcelo Antonio. Velhice, uma nova questão so-
cial. São Paulo, SESC-CETI, 1980, 124 p. 

51 - SALLA, F.A.; SILVA, M.P. e SILVA, O.G. Movimento dos i
dosos de França. Cadernos da 3a. Idade, São Paulo 
SESC, 1980, n 9 5, p. 18-38. 

52 - SEARS, Robert R. e FELDMAN, S. Shirley. As sete idades 
do homem. Riõ de Janeiro, Zahar, 1975, 161 p. 

53 - SHEEHY, Gail. Passagens: Crises previsíveis da vida a
dulta. Rio de Janeiro, Francisco Alves, 5a. edição, 
1980. 



88 

S4 - SUGESTOES para um Plano Internacional de Ação com Vis -
tas à Assembléia Mundial sobre o Envelhecimento. IFA, 
1982, 29 p. 

SS - VELLAS, Pierre. Les chances du troisieme âge. Cadernos 
da 3a. Idade, são Paulo, SESC, n 9 7, 1981, p. 31-34. 

56 - WALLON,'Henri~ La vie mentale de l'infance a la vellesse. 
Torne VI I I, Enciclopédi'e Française. ' . 

57 - WAGNER, Elvira A.M. A,posentado! são Paulo, cadernos da 
3a. Idade, SESC, n 9 7, 1981, p. 13-16. 

58 WALLY, Nelly. As'ilos de velhos sao guetos sociais. Se ~ 

necta, vol. 2 (2), 1979, p. 37-38. 

59 - ZIMBERG, Z.E. e KAUFMAN,.Z.Psicologia normal de la Ve
jez. Tradução de Antonio H. SOto Buenos Aires, paidós 
1976, 201 p. 

, -.. 

r-1--"ç -_ 




