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RESUMO
Este artigo tem como objetivo apresentar um panorama sobre o envelhecimento
brasileiro, as políticas públicas voltadas para essa população, especialmente o SUS
e as contribuições da psicologia e suas abordagens. Para a análise desses temas,
utilizou-se o método de revisão bibliográfica, onde se concluiu que, embora o Brasil
esteja avançando positivamente com sua legislação sobre a proteção à pessoa
idosa, ainda é necessário fortalecer suas políticas públicas para que sejam
efetivamente cumpridas, a fim de reduzir as desigualdades, dada a disparidade que
ainda existirá em 2030, segundo a pesquisa conduzida pelo IBGE em 2015, na
expectativa de vida entre o nordeste e o sul do país.

Palavras-chave: Envelhecimento. SUS. Psicologia.
ABSTRACT
This article aims to present a panorama about the Brazilian aging, the public
policies focused on this population, especially the SUS and the contributions of
psychology and its approaches. In order to analyze these themes, the
bibliographic review method was used, in which it was concluded that, although
Brazil is advancing positively with its legislation on the protection of the elderly, it
is still necessary to strengthen their public policies so that they can be effectively
fulfilled, in order to reduce inequalities, given the disparity that will still exist in
2030, according to the survey conducted by IBGE in 2015, in the life expectancy
between the northeast and the south of the country.
Keywords: Aging. SUS. Psychology.
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INTRODUÇÃO
O envelhecimento populacional é um fenômeno global, mas que foi observado
primeiramente em países desenvolvidos. O processo se desenvolve pelo aumento
contínuo da expectativa de vida e queda de fecundidade. Esses fatores resultam no
aumento de pessoas idosas e redução de crianças e jovens. Desencadeia uma
mudança demográfica, na qual a base da pirâmide etária, composta por jovens, fica
estreita e seu cume, representado pela população envelhecida, aumenta.
Antes da constituição brasileira de 1988, não havia uma legislação específica
voltada às pessoas idosas. Após a promulgação da atual carta magna, a saúde
passou a ser vista como um direito de todos e um dever do Estado. Partindo disso,
este escrito se propõe a fazer uma revisão acerca das políticas públicas voltadas a
população idosa e as contribuições da psicologia para um envelhecer com qualidade
de vida.
A metodologia utilizada nesta pesquisa, cuja a principal finalidade é
proporcionar aos pesquisadores o contato direto a obras que tratem do tema em
estudo será a revisão bibliográfica. Significa que é o estudo e análise de
documentos de domínio científicos como livros, periódicos, enciclopédias, ensaios
críticos, dicionários e artigos científicos (Oliveira, 2007).
Este escrito teórico tem como Objetivo Geral discutir como a psicologia pode
contribuir para as políticas públicas de saúde destinadas à velhice, as quais, no
Brasil, são implementadas pelo Sistema Único de Saúde – SUS. Desdobra-se desse
objetivo geral, abordar o trabalho do psicólogo em políticas públicas, problematizar
os aspectos psicossociais do envelhecimento e apresentar novas técnicas de
trabalho com pessoas idosas, como Objetivos Específicos.
Anteriormente, segundo Rodrigues (2001), o que existia para a proteção da
população senescente eram alguns artigos do Código Civil (1916), do Código Penal
(1940), do Código Eleitoral (1965) e inúmeros decretos, leis e portarias. O Brasil só
começou a pensar na velhice do país em 1994, quando foi promulgada a lei 8.842,
chamada de Política Nacional do Idoso.
Neri (2005) nos traz que desde 1976 o envelhecimento populacional já era
debatido, quando se realizou o I Seminário Nacional de Estratégias de Política
Social do Idoso, o qual reuniu profissionais de Geriatria e Gerontologia, além de
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técnicos das áreas da Saúde e da Previdência Social, porém esse movimento foi
dissuadido pelo governo militar.
Faleiros (2014) aponta que a constituição de 1988, conhecida também como
constituição cidadã, trouxe algumas garantias que se encontram no Art. 230, onde
se ressalta que a velhice implica dignidade, responsabilidade da família, da
sociedade e do Estado e prioridade para o atendimento domiciliar. A população
idosa pôde contar, a partir de 2003, com a lei 10.741 que institui o Estatuto do Idoso,
elaborado para garantir principalmente o amparo, a assistência e a proteção ao
indivíduo de 3ª idade complementando a lei 8.842/1994 que instituiu a Política
Nacional do Idoso e consolidando o Art. 230. Esses foram apenas os primeiros
passos dados pelo país rumo a uma transição para que seus habitantes possam
chegar às idades mais avançadas com dignidade.
Segundo uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –
IBGE (2015) em 2030 Santa Catarina será o estado mais longevo, sua população
terá em média 82,3 anos e Piauí será o ente federativo com a menor longevidade,
cujos habitantes terão 73,4 anos, aproximadamente. Esses dados refletem uma
grande diferença, quase uma década, no nível de mortalidade entre toda a nação
brasileira, e isso leva a um debate preocupante sobre a desigualdade e quais devem
ser os próximos passos rumo à consolidação das leis que atualmente existem e
quais outros devem ser tomados para a garantia de uma velhice bem-sucedida e a
importância de questionar qual o papel da psicologia, na esfera das políticas
públicas, neste contexto de transição demográfica.
PSICOLOGIA E POLÍTICAS PÚBLICAS
Segundo o Caderno de Psicologia e Políticas Públicas (2007, p. 21) “Política
Pública é um conjunto de normas que orientam práticas e respaldam os direitos dos
indivíduos em todos os níveis e setores da sociedade”. Isso significa que, por meio
dessas, pode-se ter um país mais igualitário, pois visam garantir direitos coletivos e
atender às demandas sociais.
Aonde há um problema social, existe um chamado para se pensar em política
pública, a fim que essa demanda possa ser atendida. Essa carência pode ser
resolvida por meio de métodos de pesquisa para identificação do problema e sua
possível solução. O Caderno de Psicologia e Políticas Públicas (2007) ressalta que
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paralelamente a isso, é necessário regulamentação e controle, sendo de
responsabilidade governamental regulamentar e a pública a de controlar, podendo
ser exercida essa função por grupos sociais. Cabe ao governo, portanto, a função de
criar leis e normas para modular o comportamento da sociedade.
O aumento gradativo da longevidade, levou o Brasil à criação do Estatuto do
Idoso, ou seja, uma política pública criada pelo governo e controlada pelos
Conselhos do Idoso. Portanto, segundo o Caderno de Psicologia e Políticas Públicas
(2007), a atuação da Psicologia é fundamentalmente políticas públicas, posto a
diversidade e a subjetividade dos processos interpessoais.
As pessoas idosas, diferentemente das outras etapas evolutivas da vida,
perdem, geralmente, objetos externos, suas perdas estão mais relacionadas ao nível
pessoal. Isso significa dizer que, nesta faixa etária, há uma diminuição da
capacidade física e cognitiva, perda do cônjuge, saída dos filhos de casa. Esses são
aspectos os quais o psicólogo deve dar atenção, na produção subjetiva que isso
causa (EIZIRIK et al., 2001).
Na velhice, outro fator que a psicologia deve se atentar é à depressão, devido
a estados de saúde, sociais e às demências. Segundo Eizirik et al. (2001) as causas
mais frequentes de psicopatologias em idosos são as reduções progressivas das
capacidades cognitivas, sendo 50% delas Alzheimer, atingindo a proporção de 5 a
10% das pessoas com idade que ultrapassam os 65 anos e 47% aquelas maiores
que 85.
O Sistema Único de Saúde – SUS só foi possível devido ao movimento de
diversas categorias, sendo profissionais de saúde, estudantes, parlamentares,
sindicatos e algumas outras categorias. Esses atores se juntaram ao Movimento
Sanitarista entre os anos 1970 e 1980, em defesa da Reforma Sanitária Brasileira
(NUNES, 2012).
Segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS (2013), 25% da
população brasileira é vinculada a planos de saúde privados e, dessas, 11% são
pessoas idosas. Segundo Vieira Junior e Martins (2015), apesar de existir no Brasil
um sistema público universal de saúde, o Estado vem incentivando ao uso do setor
privado de saúde, por meio de renúncia e desoneração fiscal. Porém, vale notar,
essas empresas sempre farão escolhas economicamente mais vantajosas. Isso
levanta a necessidade intervenção do Estado para a regulamentação, preservando
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os direitos das pessoas idosas e outros usuários que optaram por recorrer à
assistência à saúde por meio de planos privados de saúde.
Se um problema social existe, então se faz necessário uma política pública
para atender a essa demanda. Ainda, vale ressaltar, paralelamente a isso é
obrigação do estado regulamentar e da sociedade controlar. Portanto, considerando
a função da ANS de defender o interesse público quanto a assistência suplementar
à saúde, é preciso rigor no acompanhamento das condutas das operadoras de
saúde, apurando se impõem restrições e prejuízos à saúde dos beneficiários,
principalmente às pessoas idosas.
Conforme o Caderno de Psicologia e Políticas Públicas (2007), a formulação
de políticas públicas se dá a partir da ação de diferentes atores sociais. Os
policymakers, como também são chamados, cidadãos que não necessariamente
estão ligados ao poder público. Eles podem ser de diferentes setores ou grupos da
sociedade, atuando em conjunto e influenciando a agenda política. Suas formas de
manifestação podem ser por meio de abaixo-assinados, cartas direcionadas ao
governo, campanhas de comunicação ou até mobilização popular, como, por
exemplo, protestos.
SAÚDE PÚBLICA E ATENÇÃO PRIMÁRIA NO BRASIL
O sistema brasileiro público de saúde foi criado no contexto de
redemocratização do país e consolidado pela lei nº 8080 de 1990. A reforma
sanitária iniciou sendo impulsionada pela sociedade civil, que defendia a saúde
como uma questão que vai além da dimensão biológica e dos serviços médicos,
mas passível de uma política pública e social (PAIM et al., 2011).
Outrossim, no anseio de democracia participativa, por parte do Movimento
Sanitarista, impulsionador para a criação do SUS, o governo brasileiro sancionou a
lei nº 8142 de 1990. Essa regulação garante a participação comunitária, assegurada
pela constituição federal. A legislação então assegura a participação da sociedade
nas Conferências e Conselhos de Saúde, nas três esferas de governo do Estado
(VASCONSELOS E PASCHE, 2012).
A função do SUS é, entre outras, a promoção à saúde, a qual deve ser
desenvolvida pensando nos diversos extratos da população, como a idosa, por
exemplo. Seu foco principal é a atenção básica, sendo o Programa de Agentes
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Comunitários de Saúde e o Programa de Saúde da Família, uma estratégia de
reestruturação do sistema público de saúde.
O PSF iniciou como um programa de governo em 1994, mas, em 1998,
passou a ser política de estado, devido ao seu grande sucesso, tornando-se
Estratégia Saúde da Família – ESF. Segundo Paim et al. (2011), devido à
capacidade administrativa, por vezes, ineficiente, os municípios, bem como a
regulamentação nacional, impedem a atenção básica DE atingir plenamente seus
objetivos. No entanto, para contornar esses problemas e melhorar o acesso e a
qualidade dos serviços, no ano de 2006 foi lançada a Política Nacional de Atenção
Básica e, em 2008, os Núcleos de Apoio à Saúde da Família – NASF. A partir disso,
equipes multiprofissionais passam a se associar a ESF, expandindo sua cobertura e
aperfeiçoando a atenção básica.
Políticas para aumentar a oferta aos serviços de saúde, levaram a um
crescimento de procedimentos ambulatoriais especializados no SUS. Por isso, em
2001, o governo aprovou a Lei da Reforma Psiquiátrica, cujo propósito é a
desinstitucionalização das pessoas com transtornos mentais. Isso levou à criação
dos Centros de Atenção Psicossocial – CAPS e serviços de residência terapêutica –
SRT a egressos de longa internação. Deste modo, houve uma redução significativa
de leitos psiquiátricos, desde a aprovação dessa lei (PAIM et al, 2011).
Por meio da criação dessas novas modalidades de atendimento, as pessoas
idosas portadoras de deficiência mental foram, e ainda são, beneficiadas, ocorrendo
menos hospitalizações. Isso é muito importante, pois, conforme mencionado Eizirik
et al. (2001) anteriormente neste escrito, há um aumento de 32 a 37% no aumento
de casos de demência ao atingir os 85 anos em detrimento dos 65.
Profissionais que trabalham com a velhice precisam ver a saúde mais que a
simples medicalização da vida. Isso posto, os psicólogos precisam também ser
flexíveis em suas teorias, do contrário, podem cair na armadilha de serem apenas
técnicos seguidores de manuais, perdendo, com isso, a capacidade de fazer a
escuta do processo subjetivo do envelhecer e da humanização do cuidado.
Pode-se dizer que o acolhimento já pode fazer grande diferença na vida de
quem busca um serviço ambulatorial. As práticas da psicologia não podem “fazer
ouvidos moucos para seus pacientes”, pois acima de tudo, a base de um
atendimento clínico deve ser, primeiramente, a escuta.
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MATRICIAMENTO EM SAÚDE MENTAL
Segundo o Ministério da Saúde (2011, p.13) “Matriciamento ou apoio
matricial é um novo modo de produzir saúde em que duas ou mais equipes, num
processo de construção compartilhada, criam uma proposta de intervenção
pedagógico-terapêutica”. Essa ideia foi pensada por Gastão Wagner no ano de
1999, possibilitando ao Brasil, uma colaboração entre a saúde mental e atenção
primária (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). Segundo Minozzo e Costa (2013), o
apoio matricial possui como objetivo aprimorar a solução de casos em Saúde da
Família, além de manter e aumentar os resultados em saúde mental na atenção
básica.
Os Centros de Atenção Psicossocial – CAPS fazem parte da estratégia de
desinstitucionalização da Reforma Psiquiátrica brasileira, sua função é ser uma rede
substitutiva aos hospitais psiquiátricos. Minozzo e Costa (2013) apontam que há
diferentes modelos de CAPS, organizados por porte, capacidade de atendimento,
clientela atendida e perfil populacional dos municípios brasileiros.
A Portaria GM nº 2528/2006, que aprova a Política Nacional de Saúde da
Pessoa Idosa, delineia, como porta de entrada para pessoas idosas no SUS, a
Estratégia de Saúde da Família, os Centros de Atenção Psicossocial e Unidades de
Pronto Atendimento. Conforme Minozzo e Costa (2013) a atenção básica é o
principal acesso para o Sistema Único de Saúde – SUS. Nessa modalidade é onde
são avaliadas as demandas e respostas para as necessidades de saúde das
pessoas, suas famílias e comunidades.
O Centro de Atenção Psicossocial – CAPS realiza tratamento para pessoas
portadoras de transtornos mentais e demais quadros, cuja gravidade e persistência
fundamente sua permanência no serviço. Seu objetivo é ofertar atendimento
territorializado, acompanhamento clínico e reinserção social dos usuários por meio
do trabalho, lazer, resgate dos direitos civis e fortalecimento das relações familiares
e comunitários. (BRASIL, 2004).
O psicólogo tem sido requisitado a atuar na atenção básica a partir da lógica
de compartilhar seu conhecimento em saúde mental, focando principalmente na
qualificação para os dispositivos de vínculo, acolhimento e escuta qualificada. Desse
modo, quando integra tais práticas ao trabalho dos outros profissionais, desloca
atendimentos, historicamente especializadas, normalmente realizadas nos CAPS,
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para a atenção básica e afirma que, considerando os atravessamentos que a saúde
mental traz, em qualquer prática de saúde, é fundamental ampliar os campos de
saber-fazer e trabalhar de forma interdisciplinar.
O SUS, por meio da integralidade, abre as portas para novos atores entre os
trabalhadores da saúde. A atenção básica é onde o psicólogo, por meio das equipes
multidisciplinares, contribui para a compreensão contextualizada e integral do
indivíduo, das famílias e da comunidade.
ASPECTOS PSICOSSOCIAIS DE UM BRASIL ENVELHECENDO
O psicólogo e psicanalista Carneiro, faz um importante questionamento sobre
como o Estado brasileiro vê a velhice:
Como o Estado vê aquele que envelhece em termos de criação de
legislações que possam lhe conferir direitos? O que o acesso a esses
direitos, regulamentados por uma legislação específica direcionada ao
idoso, pode dizer em termos de representação social da velhice? (2017 p.
54)

Vasculhando uma resposta essa provocação, vale destacar que, além da
Política Nacional do Idoso (1994) e do Estatuto do Idoso (2003), o Brasil também
possui a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. Essa portaria nº 2.528 de
2006 do Ministério da saúde, diz:
A finalidade primordial da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa é
recuperar, manter e promover a autonomia e a independência dos
indivíduos idosos, direcionando medidas coletivas e individuais de saúde
para esse fim, em consonância com os princípios e diretrizes do Sistema
Único de Saúde. É alvo dessa política todo cidadão e cidadã brasileiros com
60 anos ou mais de idade.

A PNSPI orienta os profissionais de saúde a avaliar as pessoas idosas de
acordo com a sua capacidade funcional. A vida mais longa traz consigo uma maior
probabilidade de problemas físicos e distúrbios mentais que tendem a ocorrer na
terceira idade. As chances de uma vida mais saudável e uma boa forma física em
idade avançada dependem fortemente do modo se leva a vida, principalmente
quanto à dieta e exercícios. No caso de frágeis e dependentes, devem ser
destinadas ações de reabilitação, prevenção secundária e atenção domiciliar. Essas
legislações já mencionadas, formam a base de estado de bem-estar social à
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população senescente que o Brasil vem desenhando, principalmente, após a
constituição de 1988.
Isso posto, apesar dos avanços que foram alcançados até o momento, no que
tange à pauta da pessoa idosa, essa parcela populacional ainda precisa de cuidados
que vão muito além da renda e da medicalização, por isso conforme Neri (2004)
afirma, lidar com o crescimento da população idosa e também com o modo que
nossa sociedade está encarando isso, faz-se necessário que a atuação do psicólogo
possa gerar sinergias da psicologia do envelhecimento com outros campos da saúde
e do atendimento social, pois à medida que a idade avança, a tendência é a
experimentação de problemas de saúde mais danosos e potencialmente
incapacitantes.
A psicologia do envelhecimento é uma subdisciplina metodologicamente
complexa que conversa com outras áreas do conhecimento como a biologia e a
sociologia. Sua atuação trouxe avanços no planejamento, pesquisa e integração
com variáveis que vão além da idade para explicar os diversos fenômenos da
senescência (BATISTONI, 2009). Esse modelo se propõe não a uma busca de uma
velhice sem doença, mas sim a um conceito de envelhecimento bem-sucedido onde
a pessoa idosa possa viver bem dentro dos recursos que possui, sendo uma
potencializadora desse sujeito e suas particularidades. A consolidação desse novo
estudo psicológico, nas últimas décadas, também vem auxiliando outras teorias,
como a Psicologia do Desenvolvimento (NERI, 2006).
Nos últimos dois séculos, houve muitos avanços no entendimento acerca da
senescência, os quais contribuíram de forma considerável para o aumento do bemestar e a qualidade de vida dos senescentes. Essas mudanças colaboraram para
uma mudança de visão da sociedade, onde a pessoa idosa não é mais vista como
limitada e em estado de degeneração, mas, sim, alguém com a sabedoria
acumulada de uma vida toda e potencialidades sociais (MALLOY-DINIZ et al., 2013).
Ainda, segundo Malloy-Diniz et al. (2013), essa compreensão do envelhecimento
trouxe consigo avanços em diversos campos das ciências, entre eles a
psicofarmacologia, neuroimagem e técnicas de reabilitação neuropsicológica. Os
atendimentos de saúde às pessoas idosas, por exemplo, possuem características
específicas. Muitos estudos indicam a importância que o acolhimento possui em
relação para os idosos. Uma abordagem com maior atenção ao emocional do
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paciente, poderia dar maiores informações, pelo uso do mecanismo de transferência
que o idoso projetaria no médico. (EIZIRIK et al., 2001).
A psicologia do envelhecimento aproveitou desse entendimento sobre a
senescência, agregando, entre os seus conhecimentos, o paradigma lifespan. A
articulação entre os avanços científicos na saúde da pessoa idosa e políticas
públicas, como o Estatuto do Idoso e outras legislações, as pessoas idosas poderão
ter um futuro mais promissor.
LIFESPAN
Lifespan é um paradigma que compreende o desenvolvimento humano como
um processo contínuo, o qual vai além de mudanças biológicas. Isso significa
entender que as pessoas também são atravessadas por fatores sociais e culturais,
por isso, em português, podemos chamar de desenvolvimento ao longo de toda a
vida.
Segundo Neri (2006), diversos eventos socioculturais motivaram os estudos
psicológicos sobre o envelhecimento, no século XX. O principal motivo disso ocorrer
foi o vertiginoso envelhecimento populacional nos países desenvolvidos, somado ao
envelhecimento de cientistas teóricos da psicologia infantil e da adolescência e
pesquisas longitudinais.
A idade traz ganhos, mas, junto, perdas também. Seguindo esse raciocínio o
alemão Paul B. Baltes (1939-2006) desenvolveu a teoria lifespan. Sua maior
contribuição é um compilado de fundamentos resultante de pesquisas descritivas
sobre arquétipos do desenvolvimento intelectual na velhice e modificação dos
desempenhos cognitivos por meio de treino (NERI, 2006). A consolidação da
Psicologia do Envelhecimento, recentemente, é decorrente do progressivo
estabelecimento do paradigma de desenvolvimento ao longo de toda a vida
(lifespan). Essa consolidação está intimamente ligada ao desenvolvimento de
sólidos programas de pesquisa e verificação empírica, os quais geraram
considerável arcabouço de conhecimentos. A intervenção psicológica precoce, no
âmbito da educação, da saúde e do trabalho, pode potencializar o envelhecimento
bem-sucedido e atualizar as reservas de desenvolvimento, durante a senescência
(NERI, 2006).
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O Estatuto do Idoso traz consigo três artigos específicos sobre a educação e
o ensino na velhice, são eles Art. 20, Art. 21 e Art. 25. De um modo geral, pode-se
dizer que o poder público criará condições para que pessoas idosas possam retomar
seus estudos ou continuá-los. No entanto, isso contrasta com o que ocorre, a
escassez de atividades educacionais voltadas para essa população (SCORALICKLEMPKE e BARBOSA, 2012).
As doenças que surgem na velhice, não começam somente quando o sujeito
chega a idades mais avançadas. Desse modo, são, na verdade, fruto do estilo de
vida, do que faz para se manter saudável, situação de moradia, escolaridade,
educação alimentar e condições de higiene, bem como práticas de atividades
físicas. Assim, vale ressaltar que as políticas sociais e de saúde devem viabilizar a
garantia da boa disposição física e mental, durante toda a vida e seus ciclos de
desenvolvimento (CAMARGOS et al., 2009).
Quando se fala de trabalho, principalmente com pessoas idosas, pode-se
discutir sobre o conceito de Envelhecimento Produtivo. Esse paradigma, surgido na
década de 70, formulado por profissionais de contextos políticos, sociais e
acadêmicos, objetiva reformular a imagem que a sociedade tem da senescência.
Isso significa que se deseja uma nova visão dos mais jovens para os senescentes,
que não sejam mais vistos como dependentes e improdutivos. Especialistas que
trabalham com população em idade avançada, devem considerar o desenvolvimento
de atividades que possam ser satisfatórias, significantes e engajadoras, capazes de
realizar impactos positivos em suas vidas (GONÇALVES et al., 2006).
O paradigma lifespan deve considerar, portanto, os fatores multidimensionais
que atravessam a vida das pessoas idosas para uma intervenção que possa otimizar
a saúde dessa parcela da população. As políticas públicas e profissionais de saúde,
precisam se apropriar dessa técnica multiprofissional. Isso ajudaria a fortalecer a
psicologia do envelhecimento e outras profissões para buscar uma velhice
populacional bem-sucedida.
HIPÓTESE DO ENGAJAMENTO
O Estudo Longitudinal de Seattle de Inteligência Adulta de Schaie, iniciou em
1956 e foram realizados testes cronometrados de habilidades mentais básicas com
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500 participantes. A pesquisa descobriu que apesar das habilidades fluidas 1 terem
decaído mais cedo em detrimento das habilidades cristalizadas 2, as perdas em
habilidades fluidas não foram identificadas antes de 60 anos, e nas outras
habilidades, somente aos 70 ou 80 anos (PAPALIA e FELDMAN, 2006).
A pesquisa concluiu que perdas nas habilidades fluidas podem ser
compensadas através de ganhos de aprendizado e experiência. Essas melhorias
podem estar relacionadas com o desenvolvimento da carreira e com o exercício de
responsabilidades adultas (PAPALIA e FELDMAN, 2006).
Segundo Papalia e Feldman (2006), esses achados deram origem à hipótese
do engajamento, que propõe que um estilo de vida ativo, engajado, que desafie as
habilidades cognitivas prediz a retenção ou o crescimento dessas habilidades
posteriormente na vida. Pressupõe-se, segundo essa teoria, que, durante o
envelhecimento, apesar de existir um declínio cognitivo nas faculdades mentais
responsáveis pela resolução de novos problemas, isso pode ser compensado pelas
habilidades adquiridas ao longo da vida em atividades complexas, como
engajamento em trabalhos ou atividades que tenham exigido alta capacidade
intelectual.
Outro fator estudado por essa pesquisa é a plasticidade cerebral. Segundo a
hipótese do engajamento, durante seu estudo, pessoas idosas que já haviam
apresentado perdas na inteligência obtiveram ganhos significativos em duas
capacidades fluidas: orientação espacial e, especialmente, raciocínio indutivo, por
meio de treinos. Aproximadamente 40% dos participantes recuperaram a proficiência
que apresentavam 14 anos antes. Esses ganhos demonstraram estar virtualmente
ligados ao funcionamento cotidiano (PAPALIA e FELDMAN, 2006).
Segundo Papalia e Feldman (2006), a pesquisa de Schaie e outras pesquisas
demonstram que o declínio cognitivo pode, portanto, estar relacionado à falta de uso
de aprender coisas novas. Adultos e pessoas idosas podem manter ou expandir sua
capacidade cognitiva e evitar a decaída cognitiva, praticando novas habilidades.
GERONTOLOGIA

1Inteligência aplicada a novos problemas, não dependente de influências educacionais e
culturais.
2Inteligência que envolve a capacidade de recordar e de utilizar informações adquiridas,
dependente da educação e experiência cultural.
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Embora o envelhecimento estivesse presente desde o início da humanidade,
é possível afirmar que constitui um fenômeno atual e que se justifica pelo aumento
da longevidade e aumento mundial de pessoas idosas. O envelhecimento humano
ainda necessita de mais aprofundamento teórico, por meio de pesquisas e
implantação de políticas públicas efetivas. Devido a isso, nasce a gerontologia, que
busca integrar um arcabouço de disciplinas, campos de atuação e trabalho. Seu
objetivo é preencher a lacuna de conhecimento, integrando diversas disciplinas, a
fim de um maior entendimento acerca do envelhecimento.
A

palavra

gerontologia,

que

vem

do

grego,

significa

estudo

do

envelhecimento, e seu campo de conhecimento é multidisciplinar. Seus profissionais
estudam as alterações no processo de envelhecimento humano, e buscam adaptar
as pessoas idosas a essas mudanças para que tenham uma vida mais funcional,
dentro de suas limitações.
No Brasil, há a necessidade urgente de soluções para a população
envelhecida, seja na saúde, no social ou mesmo na educação. O número de idosos
brasileiros não para de crescer e, com isso, novas demandas de cuidados que, logo,
não poderão ser supridas pelos profissionais disponíveis.
As universidades públicas, principalmente, já estão organizando alternativas,
formando profissionais aptos a entrar em contado com problemas sociais e de saúde
das pessoas idosas, especialmente pela interdisciplinaridade que este cuidado
exige. No ano de 2004, a Universidade de São Paulo aprovou o curso de graduação
em gerontologia (PAVARINI, 2005).
Ainda segundo Pavarini (2005, p. 4) “A existência desse novo profissional, o
graduado em gerontologia, não eximirá os demais cursos de continuar investindo no
sentido de proporcionar um olhar gerontológico aos seus alunos”. Prado e Sayd
(2006) apontam que, dentro da gerontologia, se abrigam a geriatria, focada na
prevenção e tratamento das doenças na velhice, e a gerontologia social, que se
ocupa de diversas áreas como a psicologia, serviço social, direito, entre outras. Por
esse motivo, a psicologia não pode se acomodar, mas se somar a essa nova
categoria, deve continuar estudando a velhice e suas subjetividades.
Os psicólogos, gerontólogos e outros profissionais que se propõem a
trabalhar com a velhice, devem fazer mais que atuar com o biológico, mas
problematizar sobre a velhice, perdas, doenças, luto e morte. Deve-se pensar nas
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múltiplas faces do envelhecimento, a fim de um novo ponto de vista teórico capaz de
articular corpo-linguagem-sujeito (MERCADANTE et al., 2009).
Profissionais de Gerontologia devem ter em mente que a pessoa idosa é mais
que um sujeito de seu estudo, não deve ser visto como uma simples cobaia. A
compreensão e o diálogo devem ser o centro da atuação profissional.
O gerontólogo deve ser um atuante empreendedor e inventivo, para que
possa dar corpo às suas características de liderança, a fim de alcançar mudanças
no meio social, promovendo as ações necessárias e adequadas, estar sempre
capacitado para o bom desempenho da profissão de forma contextualizada, se
utilizando do arcabouço interdisciplinar adquirido durante a sua formação acadêmica
e, fundamentalmente, revelar-se sensibilizado e adequado para trabalhar em
equipes profissionais multidisciplinares, envolvendo a comunidade (MERCADANTE
et al., 2009).
Ainda segundo Mercadante et al. (2009), deste modo, um gerontólogo,
psicólogo ou qualquer outro profissional da velhice, é capaz de entender de fato as
subjetividades do envelhecimento e seu processo histórico. A relação sujeito-sujeito,
deve ser a balizadora e preparadora não apenas para melhor entender o outro, mas
para compreender a si mesmo, imergir em sua própria dimensão de ser humano.
A reflexão do psiquiatra suíço Carl Gustav Jung (1991, p. 112), conversa
facilmente com o que vem sendo dito até o momento, neste escrito teórico, sobre o
trabalho com a velhice: “Conheça todas as teorias. Domine todas as técnicas. Mas
quando tocares uma alma humana, seja apenas outra alma humana”. Isso significa
que se deve, sim, ter um domínio teórico-técnico, porém, acima de tudo, é
necessário ser humano e humanizar o cuidado.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A psicologia no Brasil foi regulamentada pela lei nº 4.119 de 1962. Essa
legislação regulamenta a atuação profissional como psicólogo em todo o território
nacional e dispõe sobre os cursos de formação.
Os cursos de psicologia no país, tiveram três grandes booms. O primeiro
deles estaria ligado à Reforma Universitária de 1968, que previa algumas regras
para a criação de novas faculdades e, com isso, incentivou a criação de diversas
disciplinas nas áreas das ciências humanas, como psicologia, devido a ser muito

16

barato, retorno financeiro rápido e não necessitar de instalações de grande
envergadura. O segundo boom veio em 1996 com a Lei de Diretrizes de Bases da
Educação Nacional – LDB. Com isso, de acordo com o ideário neoliberalista da
década de 90, houve uma mercantilização dos cursos de ensino superior, onde
quantidade era mais importante que a qualidade. O terceiro boom ocorreu em 2006,
o qual se somou diversos outros fatores junto a LDB de 10 anos antes (LISBOA e
BARBOSA, 2009).
Conforme visto no parágrafo anterior, houve, nas últimas décadas, um
aumento significativo de profissionais que se formaram e continuam se formando em
psicologia. Diferentes campos se desenvolveram, uma multiplicidade de “fazeres psi”
surgiram, relacionando a profissão como a gerontologia, bem como novas políticas
públicas foram criadas. Passa a ser

também urgente a problematização das

técnicas e metodologias que são utilizadas como ferramentas de trabalho.
Essa necessidade de reengendrar diferentes estratégias, por sua vez, está
baseada no fato de reconhecer que aqueles para os quais as políticas sociais estão
voltadas, são também sujeitos de sua própria história e agentes de transformação de
seu estilo de vida e das comunidades em que vivem. Isso significa que, ao
lançarmos um olhar atento sobre as políticas públicas, nos vemos totalmente
envoltos em coletividades e relações interpessoais, mas, principalmente, políticas
que envolvem dimensões também subjetivas ou individuais.
Deste modo, ao agir nos espaços conectados por meio de políticas públicas,
deve-se levar em conta que, geralmente, as pessoas nesses locais estão em
condição de extrema vulnerabilidade social e é de grande importância que os
profissionais da psicologia estejam alertas ao fato de que, nas classes populares,
existe muita resistência à construção subjetiva. Precisa-se ter em mente que suas
articulações ocorrem de modo mais violento, sendo necessário, no profissional, o
potencial de operar práticas, especialmente para reduzir a complexidade daquilo que
supostamente possa interferir nos processos de produção da subjetividade.
Este escrito teve o propósito de mostrar um pouco do percurso que as
políticas públicas voltadas às pessoas idosas passaram. Outrossim, também foram
apontadas as contribuições da psicologia para as pessoas em idades mais
avançadas, como suas técnicas podem ser absorvidas por aqueles que trabalham
na saúde pública, sendo o psicólogo o matriciador, ou mesmo inspirador de outras
profissões.
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