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 RESUMO 

SOUZA, P. S. Efeitos do envelhecimento sobre o desempenho cognitivo. 2005. Dissertação 
(Mestrado) – Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Pernambuco, 
Recife, 2005.  
 
A presente pesquisa teve como objetivo avaliar o processo do envelhecimento e o 
desempenho cognitivo relacionando alguns aspectos biológicos e sócio-culturais. Para tanto o 
método utilizado foi um estudo epidemiológico, descritivo, transversal, no qual participaram 
88 indivíduos com idade equivalente a 60 anos e mais, os quais foram entrevistados 
respondendo a um questionário semi-estruturado para a caracterização da amostra, dados 
sócio-demográficos, bem como a escala de avaliação da satisfação global com a vida e o 
mini-exame do estado mental (MEEM). Segundo os resultados obtidos a partir da análise 
descritiva do perfil epidemiológico, 69,3% dos idosos disseram ter pelo menos uma doença 
ou condição crônica, destes 72,1% relataram ter hipertensão, seguida de problemas de coluna 
e artrose ambos com 16,4%, doença do coração (13,1%), diabetes, osteoporose e colesterol 
todos com 11,5% e por fim artrite com 8,2%. No que se refere a ter deixado de realizar 
atividades rotineiras por problema de saúde nas últimas duas semanas, 17% disseram ter 
passado por tal situação e 73% não. Com relação à percepção da própria saúde, os idosos em 
sua grande maioria consideraram sua saúde como boa ou muito boa (92,1%). No entanto, 
69,3% mencionaram ter alguma dificuldade de memória, sendo esta freqüentemente ou muito 
freqüentemente para 47,5% dos com queixa e raramente ou muito raramente para 52,5% 
deles. Além disso, 64,8% disseram praticar alguma atividade física. Destes, a atividade mais 
citada foi caminhada com 61,4%, seguida de hidroginástica (29,8%) e Ioga (15,8%). As 
análises inferenciais estatísticas evidenciaram: efeito isolado significativo da escolaridade 
(F=12,954, p<0,001), mas nenhum efeito significativo da idade (F=1,762, p=0,188) sobre os 
escores do MEEM; o MEEM não se mostrou sensível as variáveis ter ou não ter ocupação 
(One-way ANOVA, F=2,84, p> 0,05); a variável satisfação global com a vida não mostrou 
influencia estatisticamente significativa nos resultados dos escores do MEEM (U Mann-
Whitney = 512, p> 0,05). Os dados disponíveis permitem concluir: a) que os idosos 
participantes deste estudo estão inseridos nos dados epidemiológicos nacionais; b) no que se 
refere aos dados do MEEM, foi verificado que estes são pessoas saudáveis, não-enquadráveis 
em estados demenciais; c) os participantes do estudo estão incluídos numa situação de velhice 
bem sucedida, que descreve o idoso como sendo uma pessoa que mantêm a autonomia, 
independência e envolvimento ativo com a vida, sendo funcionalmente capaz e produtivo; e 
d) o processo de envelhecimento não deve ser associado necessariamente ao adoecimento e 
degeneração patológica, pois não inviabiliza o funcionamento sócio-psico-cultural do 
indivíduo, apenas o força a mudanças e adaptações, como em qualquer outra passagem de 
etapas no percurso da vida. 
    
 
 
 
 
Palavras-chave: envelhecimento cognitivo, envelhecimento normal e patológico,    
psicologia cognitiva. 

 



 

 

ABSTRACT 

SOUZA, P. S. Effects of ageing on cognitive performance. 2005. Master thesis 
(Dissertation) – Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de 
Pernambuco, Recife, 2005.  
 

This research aims to offer a contribution about human ageing process, trying to show that 
there are important differences between normal and pathological ageing processes, specially 
when we focus on cognitive aspects. An epidemiologic-descriptive and transversal method 
was used, with a sample of 88 participants, with ages equal or superior to 60 years. The 
participants of this sample were invited to respond a questionnaire containing questions about 
socio-demographic aspects and level of satisfaction with their lives, together with questions of 
the Mini-Examination of Mental Condition (MEEM). Data collected showed that 69,3% of 
participants referred at least one disease or pathological condition; among these, 72,1% 
reported hypertension, followed by problems of column and arthritis (16,4%), heart diseases 
(13,1%), diabetes, osteoporosis and problems concerning cholesterol levels (11,5%), and 
finally arthritis (8,2). On the other hand, 17% of participants referred interruption of daily 
activities due to disease or organic malfunction, and a clear majority reported a good or very 
good health condition. Nevertheless, 69,3% referred some degree of memory impairment, this 
problem being frequent or very frequent for 47,5% of them. 64,8% reported participation in 
some kind of physical activity (walking, with 61,4%, hydro gymnastic, with 29,8% and yoga, 
with 15,8%). Analysis of effects of variables showed isolated significant effect of school level 
over MEEM score (F=12,954, p<0,001), but no significant effect of age (F=1,762, p=0,188). 
No significant effect of having a daily activity on MEEM scores was detected (One-way 
ANOVA, F=2,84, p> 0,05), the same occurring with the variable level of global satisfaction 
with their lives (U Mann-Whitney = 512, p> 0,05). These data allow the following general 
conclusions: a) aged people studied in this research have the same profile identified by 
previous Brazilian surveys; b) these participants are healthy, according to MEEM scores; c) 
these participants can be classified among successful aged people, characterized by autonomy, 
independence and active social-communal and economic participation; e d) finally, seniority 
cannot be necessarily associated to cognitive losses; healthy ageing is not only an organic, 
biological process, but also a familiar, economic and cultural one. These data adds complexity 
to the comprehension of ageing process, helping to improve standards concerning recovering 
and prophylaxis of pathological conditions of ageing. 
 
 
 
 
 
Key words: cognitive ageing, normal and pathological ageing, cognitive psychology.
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INTRODUÇÃO 

 

 De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), a população 

idosa é a que mais cresce no Brasil. Segundo o Censo de 2000 há no país aproximadamente 

15 milhões de idosos, com estimativa que nos próximos 20 anos essa população ultrapasse os 

30 milhões de pessoas. A conhecida expressão “Brasil um país de jovens”, se tornará em 

breve “Brasil um país de velhos”, pois além destes índices, estimativas do IBGE revelam que 

a esperança de vida do brasileiro ao nascer já é de 71 anos, sendo que as mulheres vivem 7,6 

anos a mais que os homens, que são mais freqüentemente atingidos pela violência quando 

jovens e não possuem o hábito de cuidarem da sua saúde preventivamente. É importante 

ressaltar que é a primeira vez que no Brasil as projeções ultrapassam a idade dos 70 anos.   

Deste modo uma nova organização social deverá emergir, novos papéis e inserção 

dos idosos em todos os segmentos da sociedade precisarão ocorrer. Cada vez mais as ciências 

se interessarão em investigar esta fase do desenvolvimento, não podendo ficar a psicologia de 

fora desse movimento de mudança.  

O desenvolvimento cognitivo na vida adulta e na velhice vem sendo um tema bem 

explorado na psicologia mundial nos últimos anos, visto que o envelhecimento populacional 

se configura como realidade demográfica em todo o mundo e não apenas no Brasil. Estes 

estudos discutem principalmente dois aspectos relevantes no campo do desenvolvimento 

cognitivo em adultos: o primeiro diz respeito às perdas biológicas naturais do 

envelhecimento. É inegável que com o passar dos anos as células, órgãos e sistemas do corpo 

humano comecem a apresentar déficits, havendo perdas do seu bom funcionamento. O 

segundo se refere à cultura, que cada vez mais vem propiciando um envelhecimento saudável; 

nesse sentido, teorias psicológicas vêm ressaltando as compensações culturais sobre eventuais 

perdas, privilegiando, por exemplo, investigações a respeito do desenvolvimento da 

sabedoria, que demonstram que pessoas idosas se beneficiam desta característica ao serem 
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comparadas com jovens no desempenho de tarefas cognitivas, o que será discutido pelos 

estudos relatados em seguida. 

Um dos autores que desenvolve pesquisas sobre este tema com o enfoque no 

envelhecimento cognitivo é Paul B. Baltes, diretor do Lifespan Psychology, do Max Planck 

Institut for Human Development, em Berlim, Alemanha. Entre outras, duas linhas de pesquisa 

são desenvolvidas no instituto na área de psicologia cognitiva: envelhecimento cognitivo e 

psicologia da sabedoria.  

Baltes e seus colaboradores investigam o que este autor chama de mecânica 

cognitiva e pragmática cognitiva (Baltes, 1994). Lançando mão de uma metáfora 

computacional, propõe que a primeira (a mecânica cognitiva) é concebida como o hardware 

da inteligência, referindo-se à arquitetura neurofisiológica do cérebro, que é resultado da 

evolução da espécie.  Em termos operacionais diz respeito à velocidade e a precisão dos 

processos elementares de processamento do input da informação sensorial, memória motora e 

visual, e processos de discriminação, comparação e categorização. Já a segunda, a pragmática 

cognitiva, diria respeito ao software da mente, o conteúdo e sua funcionalidade em contextos 

culturais reais. Denota o tipo de conhecimento e de informação provenientes da cultura, como 

todos os conhecimentos a respeito do mundo e das ações humanas, que são adquiridos pelo 

processo de socialização do indivíduo; inclui-se aqui a linguagem (leitura e escrita), 

qualificações educacionais, habilidades profissionais, conhecimento do self e habilidades que 

possibilitam lidar com situações da vida.   

Para estudar a mecânica cognitiva o autor desenvolve pesquisas com foco na 

memória básica utilizando a memorização de listas de palavras com a estratégia mnemônica 

do método das localizações que se caracteriza pela formação de um mapa mental de 

localização, no qual são criadas imagens mentais para cada palavra que será lembrada e 

posteriormente associada às imagens mentais correspondentes a cada palavra a uma 

localização específica. Nestes estudos foram comparados os desempenhos no método de 

localização entre idosos e adultos jovens após treino extensivo e foi observado que os idosos 
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se beneficiam mais que os jovens do treinamento, porém seu limite máximo é menor, ou seja, 

nenhum idoso ultrapassou o desempenho dos adultos, o que revela a presença das perdas 

associadas à idade. (Kliegl; Smith; Baltes, 1990; Baltes; Kliegl, 1992; apud Baltes, 1994)  

Além disso, outras pesquisas buscam os determinantes de tais perdas (Kliegl; 

Linderberger, 1993, apud Baltes, 1994) e evidenciam que o desempenho de idosos é 

prejudicado quando se trabalha com reaprendizagem, revisão ou lembrança de informações 

recentes. Abandonar o que passou para que uma nova aprendizagem se dê parece mais difícil 

para idosos do que para adultos jovens; em outras palavras, esquecer parece ser mais difícil 

para os primeiros do que para os segundos. Mayer e Kliegl (no prelo, apud Baltes, 1994) 

verificaram que à medida que o grau de dificuldade e complexidade nas tarefas cognitivas 

aumenta, as diferenças entre desempenhos de idosos e jovens também aumentam. Em tarefas 

mais fáceis os idosos levam cerca de 50% de tempo a mais que os adultos jovens, quando as 

tarefas tornam-se mais complexas este tempo passa a ser o dobro, ou seja, as perdas na 

velocidade de processamento e na coordenação das diversas operações da memória de 

processamento juntaram-se e resultaram num maior declínio no desempenho. Todas estas 

investigações denotam que o déficit decorrente do envelhecimento afeta consideravelmente a 

mecânica cognitiva (hardware) e o funcionamento dos processos básicos de memória.          

Uma outra linha de pesquisa desenvolvida por Baltes e seus colaboradores diz 

respeito à pragmática cognitiva (software), mais especificamente ao desempenho relativo à 

sabedoria (wisdom), que é definida como “[...] um sistema de conhecimento especializado na 

pragmática fundamental da vida, o qual permite uma capacidade excelente de julgamento e 

aconselhamento envolvendo temas importantes e controvertidos da condição humana.” 

(Baltes, 1994, p. 31). Estas pesquisas focalizaram a idade cronológica (Smith; Baltes, 1990, 

apud Baltes, 1994) e fatores facilitadores do desenvolvimento da sabedoria, tais como 

profissão - psicólogos clínicos, por exemplo - (Baltes et al., 1993; Staudinger; Smith; Baltes, 

1992, apud Baltes, 1994); e para se chegar ao conhecimento considerado como sábio, foram 
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criadas tarefas que se referiam a planejamento de vida, revisão e manejo de situações 

cotidianas, como o exemplo ilustrativo reproduzido abaixo:  

Quadro 1: exemplo de situação-problema para verificação de conhecimento 
relacionado à sabedoria (Baltes, 1994, p.35) 

 

As conclusões quando se comparavam adultos jovens e idosos (30 e 70 anos) foram 

de que não havia grandes diferenças de desempenho entre os dois grupos, diferentemente das 

pesquisas de mecânica cognitiva. Resultados parecidos foram obtidos em comparações de 

psicólogos clínicos mais velhos e mais jovens (Staudinger et al, 1992, apud Baltes, 1994). 

Tais estudos permitiram concluir que pessoas idosas chegam a apresentar desempenhos 

superiores no conhecimento e habilidades relativos à sabedoria, desde que tenham vivenciado 

situações favoráveis e facilitadoras ao surgimento da sabedoria  e que não sejam acometidas 

de nenhuma patologia cerebral.  

Para Neri (não publicado), assim como Baltes (1994), a teoria e a pesquisa instituem 

que a mecânica cognitiva ou hardware declina com o envelhecimento, pois há uma forte 

sujeição da mesma a fatores biológicos, genéticos e de saúde, além da sua dependência a 

mecanismos neurológicos responsáveis pelo processamento da informação. A mecânica 

pragmática ou software, por sua vez, além de não apresentar declínio pode manifestar 

progressos, desde que haja condições culturais favoráveis.  

A mesma autora desenvolveu uma pesquisa a respeito do significado de velho e 

velhice para brasileiros não idosos (Néri, 1991), na qual concluiu principalmente, dentre 

outras coisas, que diferentemente do que se acreditava, os significados positivos foram mais 

presentes que os negativos, estes últimos foram mais relevantes no que se refere a fatores de 

autonomia-dependência, aceitação-rejeição e adaptação-desadaptação, tais como doentio, 

dependente, rejeitado, desvalorizado, exigente e intrometido. No entanto, as pessoas 

associaram velhice à possibilidade de felicidade.  

 
Alguém recebe um telefonema de um grande amigo dizendo que decidiu 
suicidar-se; o que deveria essa pessoa pensar e fazer? 
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Como se pode perceber, ao buscar estudos na área da psicologia do envelhecimento 

cognitivo, são encontradas algumas linhas de pesquisas consolidadas, como é o caso do grupo 

liderado por P. Baltes em Berlim (Alemanha). Muitas são as investigações desenvolvidas no 

campo da psicologia, mais especificamente da psicologia cognitiva, direcionadas ao 

desenvolvimento infantil. A fase adulta e principalmente a velhice são menos exploradas 

pelos pesquisadores. Difícil é encontrar pesquisas, principalmente brasileiras, que 

investiguem o envelhecimento cognitivo. Sendo assim, esta pesquisa pretende avaliar o 

processo do envelhecimento relacionando ao desempenho cognitivo. 

Para que se promova uma discussão teórica baseada na investigação proposta é 

necessário explicitar alguns conceitos e temas que irão fundamentar tal estudo. Assim os itens 

seguintes discutirão os conceitos de desenvolvimento humano ao longo da vida (life-span 

development); Gerontologia e Geriatria; teorias sociológicas do envelhecimento; definição de 

velho e envelhecimento; o envelhecimento biológico cerebral e a representação social da 

velhice.  cerebral e a Representação Social da velhice. 
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CAPÍTULO 1 – REVISÃO DA LITERATURA 

 

 É importante relembrar que a expectativa de vida do brasileiro vem aumentando com 

o passar dos anos, assim como o número de pessoas idosas no país e em todo o mundo. No 

Brasil, entre 1950 e 2002 o aumento da população idosa foi de 700%, passando dos 2 milhões 

para 15,4 milhões em  apenas 50 anos. Além da expectativa de que este número duplique nos 

próximos 20 anos. É percebido que tal crescimento vem ocorrendo de forma bastante 

acelerada no país. (Veras, 2003)  

 Conforme Mittelmark (1994, apud Lima-Costa, 2004, p.499) a Epidemiologia do 

Envelhecimento “[...] se ocupa das condições que levam à incapacidade funcional e 

subseqüente aumento da dependência, além das doenças responsáveis pela morbimortalidade 

entre idosos.”, ou seja, se preocupa com a qualidade da saúde da população idosa. Os estudos 

epidemiológicos do envelhecimento enfocam: os determinantes da longevidade e das 

transições demográficas e epidemiológicas; a avaliação de serviços de saúde; e a etiologia e 

história das doenças ou condições relacionadas à saúde. (Ebrahim, 1996 apud Lima-Costa, 

2004). 

 Desta forma, segundo Lima-Costa (2003a, apud Lima-Costa, 2004), 69% dos idosos 

brasileiros relatam ter no mínimo uma doença ou condição crônica, sendo a hipertensão com 

44% e a artrite com 38% as doenças mais citadas, seguidas por doença do coração, diabetes, 

asma/bronquite, doença renal crônica, câncer e cirrose. No que se refere à percepção da 

própria condição do estado de saúde, em alguns estados brasileiros pesquisados há uma 

variação de percentual, como por exemplo, em São Paulo 70% dos idosos avaliam sua saúde 

como boa/muito boa (Ramos et al., 1998, apud Lima-Costa, 2004) enquanto no Rio de Janeiro 

44% fazem a mesma referência (Veras, 1992, apud Lima-Costa, 2004). Há ainda alguns 

outros indicadores da condição de saúde do idoso, que são: ter estado acamado recentemente 

(últimos 15 dias); ter deixado de realizar atividades diárias por problemas de saúde nesse 

tempo; e quantidade de dias que esteve incapacitado por causa de doenças físicas e/ou 
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mentais. Com relação a estes aspectos, 14% dos idosos brasileiros relatam ter deixado de 

realizar atividades rotineiras por problemas de saúde nos últimos quinze dias e 10% dizem ter 

estado acamados nesse período. (Lima-Costa, 2004). Estes índices descrevem, em parte, o 

estado de saúde da população idosa brasileira, porém muitas pesquisas devem ser realizadas, 

pois ainda são bastantes escassos os estudos epidemiológicos na área do envelhecimento.           

  

1.1. Considerações acerca do desenvolvimento humano ao longo da vida (life-span 
development) 
 

Dentre as várias teorias que tratam do desenvolvimento humano, uma delas merece 

destaque especial para nossos objetivos neste trabalho: aquela desenvolvida por Paul B. 

Baltes (1987, 1997) a respeito do paradigma life-span development (desenvolvimento ao 

longo de toda a vida, e não apenas circunscrito aos períodos clássicos de infância e 

adolescência). 

São destacados alguns pressupostos de tal concepção descritos por Baltes (1987, 

1997). O primeiro deles, conforme já sugerido, é de que o desenvolvimento se estende por 

todo o curso da vida e que as estruturas e funções psicológicas estão em processo adaptáveis 

vitalícios de aquisição, manutenção e transformação.  

Segundo Baltes (1987, 1997 apud Néri, 2004, p. 17), o desenvolvimento ao longo da 

vida (life-span development)  

[...] pressupõe que envelhecimento e desenvolvimento são processos 
correlatos e que, mesmo na presença das limitações de origem biológica, os 
processos psicológicos já estabelecidos se mantêm e, se o ambiente cultural 
for propício, pode ocorrer desenvolvimento na velhice.   
 
 

A tão conhecida curva normal que para alguns paradigmas do desenvolvimento 

psicológico humano serve como modelo representativo, por indicar progressão do 

desenvolvimento na infância e adolescência, com ápice na fase adulta e declínio na velhice, 

não caberia nesta nova perspectiva. Pois o desenvolvimento envolve equilíbrio entre ganhos e 

perdas, sendo mais adequado falar em potencialidades e limites para o desenvolvimento, já 
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que a definição de perdas e ganhos é baseada em critérios subjetivos e sociais, não se negando 

com isso a existência real de critérios objetivos que definem perdas biológicas, notadamente 

neurologicas, na velhice.  

Para Baltes (1987, 1997), cada idade tem sua própria dinâmica de desenvolvimento, 

não sendo a idade adulta a fase da vida para a qual converge e termina o desenvolvimento, 

mesmo esta servindo de referência desejável socialmente.  

Na perspectiva life-span development a idade cronológica não causa o 

desenvolvimento ou envelhecimento, é apenas tomada como referência para registrar e 

descrever as mudanças do desenvolvimento e  envelhecimento. 

Destacam-se ainda outras proposições teóricas do processo de desenvolvimento e 

envelhecimento ao longo do ciclo vital descritos por Néri (2001), baseadas em Baltes (1987, 

1997): 

• Os critérios que definem o início e os eventos marcadores dos diversos períodos 

do ciclo vital dependem de parâmetros sociais. Estes se juntam aos critérios 

propostos pelas disciplinas científicas que estudam o desenvolvimento, 

principalmente com os da psicologia, ciências sociais e biologia.  

• O desenvolvimento ontogenético ocorre por toda a vida, abarcando mudanças 

genético-biologicas e socioculturais, que se encontram em interação dialética. No 

início da infância e na velhice avançada, são os processos genético-biológicos 

que prevalecem no desenvolvimento, oferecendo potencialidades e limites para o 

funcionamento. É na velhice que o indivíduo fica mais dependente dos recursos 

da cultura, apesar de menos responsivo  às suas influências. 

• Na velhice o potencial de desenvolvimento fica subordinado aos limites da 

plasticidade individual. Esta última depende das condições histórico-culturais. 

• O envelhecimento ocorre de forma diferente para indivíduos que vivem em 

contexto histórico-social distintos. Devido a influências histórico-culturais, 

fatores intelectuais e de personalidade, bem como da incidência de patologias.     
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Neri (2004) ressalta ainda que a Psicologia do Desenvolvimento precisou modificar 

seus pressupostos com o passar do tempo, pois as teorias de estágio, que não abarcavam a 

velhice, já estavam ultrapassadas, por não oferecer explicações consistentes para as fases do 

desenvolvimento posteriores a adolescência. Diz ela que: 

Surgiam novos paradigmas que abriam espaço à consideração da influência 
conjunta, interativa e histórica do contexto social e cultural e das condições 
genético-biológicas e psicológicas sobre o desenvolvimento de indivíduos e 
de grupos etários. Neles, começou-se a considerar que desenvolvimento e 
envelhecimento são processos multidimencionais e multidirecionais, que 
englobam um delicado equilíbrio entre vantagens e limitações. (Neri, 2004, 
p.14) 

 

 É inserido neste contexto de mudanças que se encontra o paradigma  life-span 

development. Diante desta nova concepção de desenvolvimento os cientistas buscaram 

características e determinantes do envelhecimento bem-sucedido. Com o desenvolvimento de 

pesquisas na subárea da cognição, o caso de estudos realizados por Baltes e colaboradores 

descritos na introdução, trabalhos longitudinais e de corte transversal trouxeram dados 

consistentes a respeito da importância da integridade dos processos intelectuais e da 

continuidade dos mecanismos de auto-regulação da personalidade na longevidade e boa 

qualidade e vida no processo de envelhecimento. As tendências atuais de estudos enfocam o 

como e porque se envelhece bem, buscando o estabelecimento de padrões e razões do 

envelhecimento disfuncional, muitas vezes com pessoas muito idosas (75 anos ou mais, e até 

100 anos) e com viés interdisciplinares. (Neri, 2004).  

 Os estudos de Neri na Universidade de Campinas (UNICAMP), por exemplo, são 

direcionados para a avaliação da sabedoria e treino de memória em idosos, buscando 

descrever e explicar as condições nas quais há possibilidade de se ter preservação do potencial 

para o comportamento e para o desenvolvimento. Neri (2001, 2002, apud Neri, 2004) refere 

que isto já pode ocorrer em alguns aspectos do funcionamento intelectual, revelado em alta 

competência para realizar atividades da vida prática e para resolver problemas existenciais 

complexos. Seus assuntos de interesse fazem parte dos temas correntes na psicologia do 
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envelhecimento, descritos na quarta e quinta edição do Handbook of psychology of aging1 

(1996 e 2001), e reconhecidos no âmbito internacional como representativos do status da área.               

 

1.2. Áreas de estudo do envelhecimento: Gerontologia e Geriatria 

 

 De acordo com Sá (1999), o tema envelhecimento sempre esteve presente na 

medicina desde a época de Hipócrates, na antiga Grécia, no entanto foi apenas no início do 

século XX que a Gerontologia e Geriatria surgiram como ciências. Tendo sido Elie 

Metchinikoff, em 1903, o criador do termo gerontologia para designar a especialidade que 

estuda o processo fisiológico do envelhecimento. E em 1909, Ignatz Nascher criou o termo 

geriatria referente à especialidade que cuida das enfermidades dos velhos.  

 Fazendo uma análise morfológica da palavra Gerontologia, gero corresponde à 

velhice ou velho e logos a estudo, assim, Gerontologia seria o estudo da velhice. Porém uma 

definição mais completa é fornecida por Papaléo Netto (2002) ao dizer que a Gerontologia é 

uma disciplina científica multi-interdisciplinar que tem como finalidade o estudo dos idosos, 

as características da velhice como fase final do ciclo de vida, o processo de envelhecimento e 

seus determinantes biopsicossociais. Dividindo ainda este campo do saber em duas áreas, a  

Gerontologia Social a qual aborda os aspectos não-orgânicos (antropológicos, psicológicos, 

sociais, ambientais, econômicos, éticos e políticos de saúde) e a Gerontologia Biomédica que 

tem como foco principal o estudo do fenômeno do envelhecimento, do ponto de vista 

molecular e celular, abrangendo estudos populacionais e de prevenção de doenças associadas. 

Conforme Papaléo Netto (2002), a Geriatria é área da medicina que se ocupa das 

enfermidades do organismo velho, sendo responsável pelos aspectos preventivos e curativos 

da atenção à saúde. Assim a Geriatria é um campo do saber que se encontra inserido na 

Gerontologia.   

                                                           
1 Livro organizado por J.E. Birren e K.W. Schaie, que contem resenhas dos avanços nos assuntos mais  
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 Mesmo tendo sido criadas no começo do século XX é só por volta de 1960 que os 

problemas relacionados à saúde das pessoas mais velhas tem maior espaço nas publicações 

médicas de renome, sendo inclusive criadas associações e sociedades de geriatria e 

gerontologia, bem como formações universitárias e pós-universitárias na área. Sendo fundada 

no Brasil em 1961 a sociedade de geriatria que em 1978 é aberta para gerontólogos e se torna 

Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG). Em 1982 surge no país a 

Associação Nacional de Gerontologia. Neste contexto é a partir de 1970 que a velhice se 

transforma em tema de pesquisa e estudo nas universidades, sobretudo nas pós-graduações em 

diferentes áreas. (Debert, 1999). Deste modo, estudos neste campo do saber ainda são muito 

recentes, principalmente no Brasil, ao se contabilizar apenas 35 anos de esforços científicos, o 

que ressalta a importância do contínuo trabalho de pesquisa e produção de conhecimento na 

área do envelhecimento.      

 

1.3. Teorias Sociológicas do envelhecimento 

 

 As sub-seções seguintes abordam algumas explicações sociológicas a respeito da 

maneira como é compreendida e vivenciada a velhice na sociedade, o que parece de especial 

importância para bem situar a experiência cultural do envelhecimento, tanto em termos de 

quem envelhece como em termos do grupo social em que ocorre tal processo. Serão aqui 

abordadas duas destas propostas teóricas, a Teoria do Desengajamento ou da Desvinculação e 

a Teoria da Atividade.  

 

1.3.1. Teoria do desengajamento ou da desvinculação 

 

 Cummings e Henry (1961 apud Siqueira, 2001) desenvolveram esta teoria que 

compreende o envelhecimento como um período da vida do indivíduo no qual há uma 

diminuição de suas interações interpessoais. Tais autores acreditam que à medida que as 
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pessoas envelhecem tendem a se isolarem socialmente; este fenômeno se dá através de um 

processo de reciprocidade, ou seja, tanto o indivíduo faz o movimento de afastamento social, 

como a sociedade se afasta dele não lhe oferecendo possibilidades de participação.  

 A teoria ainda defende a funcionalidade deste processo de desengajamento, fazendo 

com que a sociedade abra espaço para pessoas jovens e eficientes e possibilitando que o idoso 

tenha tempo para se preparar para o desengajamento total que seria a morte. Deste modo, 

ocorre um equilíbrio social que deve ser mantido por seus membros através da promoção do 

desengajamento dos seus idosos.    

 Compartilhar com tal teoria é até um certo ponto trágico, pois a concepção de que o 

decréscimo nas interações sociais é inerente ao processo de envelhecimento, remete a estar 

dando aos idosos um atestado de invalidez e morte em vida. Esta fase do desenvolvimento, 

que é a velhice, passa a ser concebida como o fim irremediável, no qual só resta pensar na 

morte e se preparar para ela. Tal postura mascara a responsabilidade que a sociedade tem com 

os idosos, conseqüentemente com o papel destes na vida em comunidade. Vale ainda lembrar 

que num futuro bem próximo se terá mais do que o dobro de velhos que se tem hoje em todo 

o mundo, e a tendência é que a cada ano a expectativa de vida aumente cada vez mais. Caberá 

à sociedade buscar formas de organização que possibilitem  assimilar tais mudanças, que 

atinjam aspectos econômicos, estruturais e psicológicos. Além destas considerações, inúmeras 

outras críticas são feitas a esta teoria, e uma outra concepção que vem em oposição a tais 

idéias é a Teoria da Atividade que será brevemente apresentada a seguir.      

  

1.3.2. Teoria da Atividade 

 

 Esta teoria preconiza a importância de atividades na vida das pessoas pelo maior 

tempo possível. Cavan et al. (apud Siqueira, 2001), foram os que propuseram esta teoria que 

recomenda que os idosos devem substituir os papéis sociais que perderam com o 

envelhecimento por novos, a fim de manterem um autoconceito positivo e gozarem de bem-
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estar na velhice. Adicionalmente, tal perspectiva propõe que todo idoso precisa de muita 

atividade social e a deseja, para que sinta satisfação com a vida na velhice.  

 A Teoria da Atividade considera que na velhice a pessoa passa por mudanças 

relacionadas às condições anatômicas, psicológicas e de saúde comuns dessa fase da vida, no 

entanto suas necessidades psicológicas e sociais são as mesmas de antes. Os que envelhecem 

em boas condições são aqueles que permanecem ativos e conseguem resistir às pressões na 

direção de um desengajamento social. (Siqueira, 2001)  

 Oliveira (2002, p. 41), destaca que esta teoria é baseada em três premissas, são elas:  

• A maioria das pessoas que envelhecem, seguem mantendo níveis bastante 
constantes de atividades; 

• A quantidade de ocupação está influenciada por anteriores estilos de vida 
e por fatores sócio-econômicos; 

• Para atingir um envelhecimento com êxito é necessário conservar 
determinados níveis de atividade nas distintas esferas: física, mental e 
social.  

 

Outros estudos também demonstram uma relação positiva entre a atividade social e a 

satisfação na velhice. Maddox e Eisdorfer (apud Oliveira, 2002, p. 42) relacionaram a moral 

do idoso com seu nível de atividade, fazendo quatro combinações:  

1 - Atividade elevada X moral elevada; 
2 - Atividade elevada X moral baixa; 
3 - Atividade débil X moral elevada; 
4 - Atividade débil X moral baixa; 

 

Tais autores concluíram que há uma estreita relação entre a atividade e a elevação do 

moral, ou seja, um moral elevado está relacionado a um nível alto de atividade e é 

influenciado também pela situação econômica e oportunidades que são oferecidas às pessoas. 

Em suas pesquisas, poucos foram os que fizeram parte da categoria atividade débil x moral 

elevada.    

A teoria da atividade propõe que para estarem satisfeitos nesta fase da vida, os idosos 

devem ser ativos, ou seja, serem produtivos e úteis. Exercerem deste modo uma função social 

na comunidade. Exatamente o oposto da teoria do desengajamento que prega o isolamento e 
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desagregação social na velhice. Esta perspectiva denota uma postura positiva frente o 

envelhecimento, valorizando aspectos como experiência de vida, sabedoria e novos papeis 

sociais que devem surgir no modo de organização das sociedades de todo o mundo nos 

próximos tempos.  

São com estas idéias mais otimistas de encarar a velhice que este trabalho comunga, 

preocupado com o compromisso social dos diversos campos dos saberes, principalmente no 

tocante a psicologia e mundo acadêmico científico, para com esta fase da vida que todos 

deveriam almejar chegar e desfrutar a oportunidade de vivenciar.  

 Conforme se pôde perceber, esta última teoria centra foco na alternância de 

possibilidades de atividades para o indivíduo ao longo de sua existência, ao invés de enfatizar 

um tempo de engajamento seguido de um tempo de desengajamento decorrente do 

envelhecimento. Na seção seguinte, busca-se oferecer subsídios adicionais à compreensão da 

idéia de atividade no presente contexto. 

 

1.4. Concepção de Atividade  

 

O termo atividade pode ser compreendido como uma ocupação do tempo que pode 

incluir atividades físicas e mentais, individuais ou grupais, conforme propôs Deps (1993). Tal 

atividade pode ser remunerada ou não remunerada, ou seja, exercer atividade com ou sem 

retorno financeiro.  

Deps (1993, p.60) ressalta que “[...] a atividade sistemática, isto é, aquela praticada 

regularmente, empresta significado e satisfação à existência, quer pelo compromisso e 

responsabilidade social nele implícitos, quer pela oportunidade de manter o convívio social.” . 

Neste sentido, estar em interação social e formar vínculos sociais propiciam um bem-estar 

emocional nos indivíduos, o que foi bem defendido pela teoria da atividade.       
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1.5. Definição de velho e conceito de envelhecimento 

 

1.5.1. Definição operacional de velho 

 

De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU) (apud Neri, não publicado) 

em países desenvolvidos é considerado que o início da velhice ocorre aos 65 anos; já para 

países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, este parâmetro passa a ser de 60 anos. 

Reforçando este marcador etário o Estatuto do Idoso, sancionado pelo governo federal no dia 

primeiro do mês de outubro de 2003, considera pessoas idosas aquelas de idade igual ou 

superior a 60 anos. Ao tomar tal idade como referência neste trabalho não se pode esquecer 

que, como o envelhecimento é um processo que envolve diversos fatores (sociais, 

psicológicos, biológicos, etc.) haverá diferenças importantes e multifatoriais entre, por 

exemplo, um indivíduo de 60 anos e outro de 75 anos. Deste modo, quando se estuda o 

envelhecimento é necessário considerar, como sugere Papalia e Olds (2000), a atual 

classificação da gerontologia de “velhos jovens” (65-74 anos); “velhos velhos” (75-84 anos) e 

“velhos mais velhos” (acima de 85 anos); entretanto alguns gerontólogos baseiam no que 

chamam de idade funcional, ou seja, como uma pessoa funciona no ambiente físico e social 

em comparação com outras da mesma idade. Assim, consideram “velhos jovens” aqueles 

adultos mais velhos saudáveis e ativos e “velhos velhos” para os  adultos velhos frágeis e 

doentes, independente de uma classificação de idade cronológica. 

 

1.5.2. Conceito de envelhecimento 

 

Compartilhando com as idéias de Neri e Cachioni (1999), o envelhecimento é  aqui 

considerado como um fenômeno abrangente que varia de acordo com o tempo histórico, as 

culturas, as classes sociais, as condições educacionais, o estilo de vida, os gêneros, as 

profissões e as etnias, entre outros fatores. E por envolver todas estas questões é difícil reduzi-
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lo a apenas um aspecto, pois não há um indicador único para senescência2. Não obstante, Neri 

(não publicado) define três padrões de envelhecimento, são eles: a) padrão primário, que são 

às alterações biológicas universais não patológicas e inerentes ao processo de envelhecimento, 

como por exemplo, embranquecimento dos cabelos, perda de elasticidade da pele e de massa 

muscular, alterações sensoriais e da memória, etc. b) padrão secundário, referente a 

patologias degenerativas associadas à idade, como doenças cardiovasculares, 

cérebrovasculares e demência senil; e finalmente, c) o padrão terciário de envelhecimento, 

que diz respeito ao declínio terminal, no qual ocorre grande perda fisiológico-funcional e 

cognitiva em um curto espaço de tempo. Tais padrões muitas vezes podem se sobrepor.  

De acordo com Neri (2004) ao falar em padrões de envelhecimento e em qualidade 

de vida na velhice emerge a necessidade de definir critérios para dizer o que é esperado, ou 

normal, e o que é atípico, ou patológico no processo de envelhecimento. Neste sentido, é que 

surge a classificação da velhice como normal e patológica. Na primeira ocorrem as mudanças 

comuns ao processo de envelhecimento, que podem incluir doenças crônicas controláveis que 

não tenham forte influência negativa sobre a qualidade de vida do individuo, nem causem 

diminuição funcional comprometedora das diversas atividades do indivíduo. Já na segunda há 

impedimentos a funcionalidade; fragilidade devido ao agravamento de doenças crônicas e 

incapacitantes, ou começo de doenças irreversíveis comuns da velhice; a capacidade de 

adaptação fica comprometida, bem como há uma perda de independência e autonomia.  

Ainda para esta autora um conceito que é utilizado para contrastar velhice normal e 

patológica é o de velhice bem-sucedida ou ótima, que pode ser definida como um baixo risco 

de doenças e de incapacidades funcionais relacionadas às doenças; manutenção do 

funcionamento físico e mental e envolvimento ativo com a vida.  

                                                           
2 Senescência ou senectude são as alterações orgânicas, funcionais e psicológicas próprias do envelhecimento 
normal, diferentemente da senilidade que são modificações determinadas por patologias que geralmente 
acometem pessoas idosas. (Papaléo Netto, 2002).   
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Para Neri (2004, p. 8), 

Uma velhice bem-sucedida revela-se em idosos que mantêm autonomia, 
independência e envolvimento ativo com a vida pessoal, com a família, com 
os amigos, com o lazer, com a vida social. Revela-se em produtividade e em 
conservação de papéis sociais adultos. Traduz-se em autodescrições de 
satisfação e de ajustamento. Reflete-se em reconhecimento social às pessoas 
porque lhes permite oferecer contribuições à sociedade ou ao grupo familiar, 
proporcionando que sejam vistas como modelos de velhice boa e saudável. 

   

 Este conceito de velhice bem-sucedida é difícil de ser atingido pela maioria das 

pessoas idosas, pois dependem de aspectos biológicos, genéticos, hábitos de vida e condições 

sócio-econômicas e culturais. No entanto, ele é importante para reforçar a idéia de que a 

velhice é um período do desenvolvimento como outro qualquer, que necessita de adaptações 

por parte do indivíduo, mas pode ser também uma fase de desenvolvimento.    

A forma como acontece o envelhecimento depende da história de vida de cada 

pessoa, influenciada pelas circunstâncias histórico-culturais, incidência de diversas 

patologias, fatores genéticos e ambiente ecológico. Considerar que na velhice ocorrem mais 

perdas do que ganhos evolutivos não significa que essa fase do desenvolvimento é sinônimo 

de doença e impedimento de viver, envelhecer bem pode significar ter o mesmo nível de 

desempenho de adultos mais jovens, preservando o potencial para o desenvolvimento do ser 

humano (Neri e Cachioni, 1999).  

 

1.5.3.  Envelhecimento biológico cerebral 

  

Pouco é sabido a respeito dos mistérios do funcionamento do cérebro humano. 

Vários estudos vêm sendo desenvolvidos tendo este tema como foco e avanços ocorreram na 

direção de compreender melhor as estruturas bioquímicas e funções cerebrais. Uma grande 

colaboração para atingir tal objetivo tem sido dada por pesquisas a respeito do 

envelhecimento cerebral, principalmente aquelas realizadas nas necropsias de pessoas idosas.  

 No que diz respeito à questão do envelhecimento biológico do cérebro algumas 

conclusões já podem ser consideradas, dentre elas aquelas que discutem as mudanças 
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macroscópicas, como peso e volume, e microscópicas que incluem principalmente as 

neuronais. Ao realizar necropsias em pessoas mais velhas são observadas mudanças cerebrais 

histológicas visíveis a olho nu, dentre elas um decréscimo do volume e peso cerebrais e uma 

atrofia dos giros corticais. O peso e volume do cérebro atingem seu máximo na adolescência e 

uma pequena perda é evidenciada depois dos 50 ou 60 anos de vida adulta. Depois dos 50 

anos a perda do peso cerebral totaliza aproximadamente 2-3% por década nas próximas quatro 

décadas. (Esiri et al., 1997). 

 Segundo Esiri (et al., 1997), a redução do volume e peso da massa cinza e branca e o 

enlargamento ventricular no envelhecimento cerebral são devidos à redução no número de 

neurônios com conseqüente perda de dendritos, axônios e mielina. No entanto a perda de 

neurônios com a idade varia em diferentes áreas corticais, com alguns grupos de neurônios 

sendo susceptíveis a reduções embora outros aparentem ser notavelmente estáveis com a 

idade. Evidências sugerem que neurônios em áreas específicas do córtex cerebral, células de 

Purkinje, neurônios motores e neurônios de algumas estruturas nucleares profundas, são 

perdidos em alguma fase da vida quando em idade avançada, por outro lado um número 

considerável dos núcleos do tronco nuclear cerebral retêm seu conteúdo original de neurônios.  

Não há dúvida de que algumas populações de células nervosas apresentam perda 

celular e encolhimento, outras mostram encolhimento sem perda significante e outras 

nenhuma perda ou encolhimento. Vários estudos que reportam perda neuronal significativa 

descobriram diferentes níveis de perdas em diferentes populações de células, o que enfatiza a 

seletividade de mudanças de uma população para outra. Perdas neuronais são geralmente 

poucas, cerca de 1% por ano depois dos 70 anos de idade no neocórtex e no médio 

hipocampo. Perda de 10-15% no neocórtex na faixa etária de  24-100 anos no estudo de Terry 

(1993 apud Esiri et al., 1997) e 6-25% no neocórtex naqueles de 80-100 anos comparados 

com aqueles de 50-65 anos. Ainda neste estudo, a perda da grande maioria dos neurônios 

corticais foi largamente compensada pelo aumento de pequenos neurônios. Muitos neurônios 

corticais, principalmente neurônios piramidais, apresentam as maiores perdas na maioria das 
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investigações, mas isto é provavelmente devido ao encolhimento da rede neuronal. Mesmo no 

córtex, mudanças relacionadas à idade variam de uma área para outra, com os lobos frontal, 

temporal e occipital mostrando perda de células mas não mudança significante no giro pós-

central. O encolhimento de células é mais comum que perda de células em alguns estudos de 

envelhecimento de cérebros normais, mas ele não ocorre em todos os tipos de células 

nervosas e podem estar restrito aqueles indivíduos de idade acima de 85 anos. No entanto, não 

há evidências que sugiram que o encolhimento ou perda de células nervosas é acelerado ou 

reduzido em idades muito avançadas. (Esiri et al., 1997).  

Para Esiri (et al., 1997) perda de neurônios não é o único mecanismo prejudicial à 

função neuronal, pois mesmo quando o corpo celular sobrevive, a diminuição na ramificação 

dendrítica ou perdas de sinapses podem interferir na função, e ambas as mudanças podem 

aparecer em idades avançadas. Deste modo, ocorrem mudanças qualitativas extensivas nas 

árvores dendríticas de células piramidais no córtex temporal e frontal, bem como estudos 

eletromicroscópicos têm mostrado a redução de 14 a 20% na densidade sináptica no córtex 

frontal com o envelhecimento.  

Uma outra alteração microscópica encontrada no cérebro com o envelhecimento diz 

respeito ao surgimento de placas senis, que de acordo com Gregori, Vicente e Fernándes 

(1996) são estruturas esféricas compostas por um núcleo central protéico com propriedade 

amilóide3 rodeado de neurofibrilas distróficas. Estas placas aparecem apenas raramente em 

cérebros de pessoas normais jovens e de idade média, mas estão comumente presentes em um 

moderado número de pessoas com mais de 60 anos, sendo encontradas na maioria dos casos 

afetando áreas isoladas de associação do córtex dos lobos temporal anterior e frontal e a 

amigdala, o córtex “entorhinal” e o hipocampo. A maioria dos estudos mostra o aumento da 

densidade de placas com a idade é o caso de  Tomlinson (1990 apud Esiri et al., 1997) que 

descobriu apenas placas ocasionais nos 60 anos, aproximadamente quatro vezes mais aos 70 

anos e o dobro novamente em pessoas com idades de 80 e 90 anos.  
                                                           
3 Proteínas amilóides são aquelas cujo acúmulo provoca disfunções graves como aquelas encontradas no Mal de 
Alzheimer.  (http://www.virtual.epm.br/material/tis/curr-bio/trab2002/alzheimer/linkcausa3.htm). 
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Ainda existem os enovelamentos neurofibrilares que segundo Gregório (et al., 1996) 

são formados de microtubos associados a proteínas Tau e ocorrem durante o envelhecimento 

normal e numa variedade considerável de desordem cerebral. Algumas regiões do cérebro são 

mais suscetíveis do que outras, mas embora haja exceções, como numa paralisia supranuclear, 

há uma tendência para a distribuição ocorrer mais no córtex temporal e frontal anterior do que 

nas partes posteriores dos hemisférios.  

 

1.5.4. Representação Social da Velhice  

 
 
 O ser humano é um indivíduo que está inserido em um contexto sócio-cultural, sendo 

inevitável sua relação e interação com outras pessoas e com o mundo. Este indivíduo vive 

numa sociedade que se comunica e portanto as palavras e os objetos precisam de algo que 

sirva de mediador nas suas relações. Segundo Abric (2000) é a partir da  necessidade  de  uma 

imagem de mundo, para haver relação com o mesmo e ser possível a comunicação, que surge 

a representação como intermediária entre as palavras e os objetos. Esta é definida como sendo 

uma visão funcional do mundo, que possibilita ao indivíduo ou ao grupo darem um sentido às 

suas condutas e compreenderem a realidade a partir de seu próprio sistema de referências, 

permitindo que as pessoas encontrem um lugar nesta realidade e se adaptem a ela. Deste 

modo, a representação age como um sistema de interpretação da realidade, que organiza as 

relações dos indivíduos com o seu meio físico e social determinando suas ações.    

 Quem primeiro usou o termo representação social foi o francês Serge Moscovici, 

que em seu trabalho La psychanalyse, son image et son public de 1961 propôs o conceito e a 

Teoria das Representações Sociais. Moscovici elaborou tal teoria a partir do conceito de 

representação coletiva de Durkeim. Este último buscava explicar fenômenos, por exemplo, 

religião, mitos, ciência, etc. como sendo conhecimentos inerentes à sociedade. Conforme 

afirma Sá (1993, p. 21), “[...] na sociologia durkheimiana, a sociedade é uma realidade sui 

generis e as representações coletivas, que a exprimem, são fatos sociais, coisas, reais por elas 
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mesmas.” Por outro lado, Moscovici ao falar das representações sociais adota uma posição 

psicossociológica, ou seja, nesta perspectiva os indivíduos não são apenas processadores de 

informações, ou carregadores de ideologias e crenças coletivas, e sim pensadores ativos que 

frente às interações sociais elaboram e expressam suas próprias representações. Este mesmo 

autor enfatiza ainda que este indivíduo é construído dentro de uma cultura e interage com 

outras pessoas, o que torna a representação individual e coletiva simultaneamente. (Sá, 1993).  

Ao procurar compreender sua realidade os indivíduos elaboram explicações e teorias 

para os fenômenos que os cercam: é o que se chama de teorias do senso comum. A respeito 

disso, Moscovici (1976 apud Sá, 1993), diz que tais conceitos, afirmações e explicações, que 

são as Representações Sociais, devem ser tidos como verdadeiras teorias do senso comum, 

das quais surgem à construção das realidades sociais. Para Nóbrega (1990), com o advento 

das representações sociais Moscovici deu um novo sentido ao pensamento das massas (senso 

comum), atribuindo uma lógica e dando importância à mesma. Não dissociando o 

conhecimento do senso comum do conhecimento científico, já que muitas vezes, um é 

constituído com base no outro. No entanto, na teoria das representações sociais o que 

prevalece é o conhecimento do senso comum. Segundo Jodelet (1984 apud Sá, 1993, p.32), 

“[...] representação social designa uma forma específica de conhecimento, o saber do senso 

comum, cujos conteúdos manifestam a operação de processos generativos e funcionais 

socialmente maçados. Mais amplamente, designa uma forma de pensamento social.”  

Dentre os inúmeros fenômenos que as pessoas discutem e sobre os quais formulam teorias de 

senso comum na sociedade está o processo de envelhecimento e mais comumente a velhice. 

Santos (1996, 2000a, 2000b) realizou algumas pesquisas no campo da representação social da 

velhice na zona urbana e rural do nordeste, tendo verificado que uma das principais idéias 

associada à velhice na zona rural foi aquela de perda natural, gradativa e definitiva da energia 

vital; segundo esta perspectiva, a velhice seria um período da vida no qual não se teria mais 

disposição para fazer atividades que antes eram feitas sem que sentisse o esforço que elas 

demandavam. Tal representação é fundamentada na concepção de velhice como um processo 
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natural, biológico da perda dos esforços físico e mental. Esta mesma perspectiva destaca ainda 

que a velhice é concretizada no corpo, referente a transformações corpóreas (pele, cabelo, 

visão), definindo-a a partir de declínio físico. Vista portanto numa perspectiva de 

envelhecimento progressivo do corpo e de suas funções a velhice é um obstáculo no dia-a-dia 

dos indivíduos. Além disso, o estágio final da velhice foi visto como uma fase de dependência 

total (física e emocional), ou seja, um retorno à infância. Esta referência está associada com a 

perda de autonomia, principalmente da lucidez de pensamento. Pois ao relacionar velhice à 

esclerose, surge a idéia de que o velho não tem a capacidade de pensar como o adulto, de ser 

responsável e de vislumbrar um futuro. Mesmo assim, como neste caso a velhice é vista como 

um processo biológico natural, ela é vivida sem revolta e até com um pouco de orgulho por 

ter chegado tão longe, ou seja, sobrevivido por todos estes anos. Já para a zona urbana, o 

aspecto negativo da velhice parece ser comumente aceito pelas pessoas como uma 

característica pessoal e individual, sendo destacados os sentimentos de inutilidade, 

desvalorização e ausência de perspectiva de vida. Para esta perspectiva urbana de velhice e 

envelhecimento, tais processos estariam mais associados à solidão, desprezo do outro, 

isolamento, sofrimento, abandono e desrespeito. Além disso a aposentadoria, inatividade, ou 

cessação de atividade é relacionada ao fim da vida. Assim, a idéia de velhice passa pelo 

fenômeno social e econômico de exclusão do sistema de produção.  

Para a mesma autora, todos estes aspectos definidores da velhice podem ser divididos 

em três grupos: físico/orgânicos, relacionados à atividade e interacionais; tais aspectos levam 

a três eixos teóricos do senso comum a respeito da velhice: velhice-experiência (modelo 

solidário), velhice-doença (modelo biológico ou médico) e velhice-reinvindicação (modelo 

sócio-institucional). No modelo solidário, as pessoas da zona rural representam o velho como 

autoridade, conhecimento e poder, valorizando o indivíduo idoso. Ele não é afastado de sua 

família e tem o reconhecimento de seu valor e utilidade. O modelo médico ou biológico esta 

mais presente nas idéias da zona urbana, as quais admitem que ser velho é ser doente, inútil, 

conservador e outras características negativas da velhice. Esta é vista como um processo que 
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acarreta na degeneração física e social. Por fim o modelo sócio-institucional, ainda incipiente, 

porém que vem crescendo gradativamente, vê a velhice como um período que há perdas 

físicas, mas isto não impossibilita a participação social e política do idoso. Nesta concepção o 

velho é ativo, participante, desejoso por lazer e com uma posição superior diante daqueles que 

ainda têm que crescer na vida, os jovens. Tal discurso começa a aparecer na zona urbana, que 

passa a organizar associações, universidades, grupos de terceira idade, voltados para o idoso.  

Esta última representação social da velhice traz uma nova visão do idoso, 

conseqüentemente a necessidade de teorias que enfatizem as transformações que dela surgem, 

ou seja, estudos que ressaltem o envelhecimento como um processo de mudança, do 

desenvolvimento humano.        

Com tais considerações concluímos a parte de contextualização e problematização da 

presente pesquisa. O capítulo seguinte passa à operacionalização de objetivos e 

procedimentos.   
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CAPÍTULO 2 

METODOLOGIA 

 

2.1. Objetivos geral e específicos 

 

O presente trabalho de pesquisa teve como objetivo geral avaliar o processo do 

envelhecimento relacionando ao desempenho cognitivo. 

Para o atingimento de tal objetivo, forma estabelecidos os seguintes objetivos 

específicos: 

a) Avaliar o desempenho cognitivo do grupo de idosos que participaram do estudo; 

b) Descrever o perfil sócio-demográfico e epidemiológico da população estudada;  

c) Relacionar os resultados da avaliação cognitiva com as variáveis epidemiológicas 

e  sócio-demográficas. 

 Nas seções seguintes são estabelecidos os caminhos de operacionalização de tais 

objetivos. 
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2.2. Procedimentos  

2.2.1. Amostragem 

 

Fizeram parte da amostra 95 participantes, no entanto 7 (grupo UnATI) foram 

excluídos da análise por não terem preenchido os critérios de inclusão/exclusão da amostra. 

Restaram assim 88 participantes de ambos os sexos, com idade acima de 60 anos, moradores 

da cidade do Recife e região metropolitana do Recife do estado de Pernambuco. Reforçando 

que a faixa etária escolhida está apoiada na definição operacional institucional de velhice no 

Brasil que estabelece conforme a ONU (apud Neri, não publicado) para países em 

desenvolvimento, no caso do Brasil, 60 anos como início da velhice. Além disso, o Estatuto 

do Idoso em vigor no país considera pessoas idosas aquelas de idade igual ou superior a 60 

anos.   

Tal grupo amostral foi constituído por dois sub-grupos: o primeiro com 65 

participantes, alunos da Universidade Aberta à Terceira Idade (UnATI) da Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPE), que foram convidados a participar da pesquisa, chamados de 

grupo UnATI; e o segundo com 23 participantes, aleatoriamente selecionados através de 

contatos da pesquisadora com sua rede de relações sociais, que será chamado de não-UnATI. 

A UnATI é um programa da UFPE criado em 1996, vinculado ao programa do idoso 

(PROIDOSO) da Pró-reitoria de Extensão da UFPE, e tem como finalidade à promoção de 

ações para melhoria da qualidade de vida das pessoas idosas, mediante atualização de seus 

conhecimentos e interação na sociedade contemporânea. No primeiro semestre de 2005 a 

UnATI tinha 595 alunos matriculados em 29 cursos, no período da manhã e tarde, em 

diversas áreas, como por exemplo, Ioga, Línguas Estrangeiras (Espanhol, Italiano e Inglês), 

Educação e Saúde, Nutrição e Envelhecimento, dentre outros. Ressaltando que os cursos 

acompanham o semestre acadêmico da UFPE e são ministrados por docentes e voluntários 

externos à UFPE. 
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Os participantes da amostra que fazem parte da UnATI, foram convidados a 

participar da pesquisa pela própria pesquisadora que esteve em alguns cursos4 naquela 

instituição fazendo o convite.                  

A seleção da amostra partiu de constituição de grupo de participantes voluntários que 

atenderam ao conjunto de critérios iniciais abaixo explicitados. As pessoas foram convidadas 

a participar da pesquisa com o devido esclarecimento de seu fim e solicitação formal de 

aceitação conforme estabelecido no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido5. 

Considerando que tal investigação foi realizada com serem humanos e seguindo a 

resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, o mesmo foi submetido e aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de 

Pernambuco – CEP/CCS/UFPE6. 

Critérios de inclusão/exclusão da amostra: 

1. Faixa etária acima dos 60 anos. 

2. Os participantes não são portadores de graves comprometimentos do seu estado 

de saúde geral (não devem estar internados em hospitais, acamados ou com capacidade 

locomotora restrita), ou serem portadores de diagnóstico, produzido por especialistas, de 

natureza neurológica (afasias, paralisias, doença de Alzheimer, Parkinson, etc.) ou 

psiquiátrica.  

3. Não deverão ter comprometimentos motores e senso-perceptivos graves 

(notadamente visão e audição). 

Tais informações foram colhidas através do questionário semi-estruturado. 

                                                           
4 Cursos visitados pela pesquisadora: Expressão e vida, Educação em saúde, Espanhol 1 e 2, Ioga turma 2 e 3, 
Aromaterapia, Reiki, Inglês avançado, Italiano turma 1, Bioenergética, Oficina de arte e criatividade 1: crochê e 
macramé, Pintura em tela.  
5 Ver anexo A. 
 
6 Ver anexo B. 
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2.2.2.  Instrumentos de coleta de dados  

 

Os instrumentos utilizados para a realização deste estudo foram os seguintes: a) um 

questionário semi-estruturado7 para caracterização da amostra, no qual foram solicitados 

dados de identificação pessoal; b) uma escala de avaliação da Satisfação Global com a Vida8 

(Neri 2001a apud Miranda 2005); c) o Mini-Exame do Estado Mental (MEEM)9, usado para 

avaliar o desempenho cognitivo dos participantes (Antunes et al., 2005). 

O questionário foi desenvolvido pela própria pesquisadora, baseado em questionários 

da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) do IBGE e perguntas pertinentes ao 

objetivo do estudo. A escala de Satisfação Global com a Vida é uma versão adaptada de 

Cantrill (1969 apud Miranda, 2005), por Neri (2001a apud Miranda, 2005), que tem por 

objetivo uma auto-avaliação de estados subjetivos dos sujeitos.  

O mini-exame do estado mental (MEEM)10, foi escolhido a partir de estudos 

realizados por Bertollucci (et al.,1994) e Almeida (1998).          

 

2.2.3.  Coleta de dados  

 

Uma vez constituída a amostra, os dados foram coletados em dois momentos 

distintos: o grupo não-UnATI foi entrevistado em suas próprias residências, em seção única 

de trabalho individual, acordada com os participantes no período dos meses de  março e abril 

de 2005.  

                                                           
7 Ver anexo C. 
8 Ver anexo C. 
9 Ver anexo D.  
10 Ver anexo E. 
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Enquanto o grupo UnATI, teve suas entrevistas realizadas em uma sala da pós-

graduação em Psicologia Cognitiva, no 8o. andar do Centro de Filosofia e Ciências Humanas 

(CFCH) da UFPE, em horário agendado nos meses de março e abril de 2005, pela própria 

pesquisadora, com duração de um encontro individualmente.    

Num primeiro momento da sessão, para os dois grupos, foi realizada uma entrevista 

com o questionário semi-estruturado a fim de obter dados sócio-demográficos dos 

participantes. Tal questionário continha, no final, a Escala de Satisfação Global com a Vida. 

Tal escala foi aplicada apenas aos sujeitos do grupo UnATI, razão pela qual os dados 

referentes a tal análise restringem-se a estes sujeitos.  O preenchimento do questionário foi 

feito pela própria pesquisadora mediante respostas dos participantes.  

Num segundo momento foi realizada a aplicação do MEEM, a fim de avaliar a 

capacidade cognitiva dos participantes. Tal exame foi aplicado em entrevista única e 

individual, com duração variando entre 5 e 10 minutos.   
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Os dados coletados foram inicialmente categorizados, de forma a permitir  

tratamento estatístico descritivo e inferencial-estatístico, em termos de características de perfil 

sócio-cultural e resultados do MEEM, bem como efeitos isolados e combinados de 

determinadas variáveis sobre o desempenho obtido no MEEM. A partir do referido 

tratamento, foram obtidos os resultados que são apresentados nas sub-seções seguintes.  

 

3.1. Análise descritiva do perfil sócio-demográfico dos idosos pesquisados 

 

Todos os idosos entrevistados eram brasileiros, residentes da região metropolitana do 

Recife do estado de Pernambuco. Suas idades oscilaram entre 60 e 87 anos com uma média 

de 68,38 anos e mediana de 68 anos, tendo mais da metade (58%) dos sujeitos até 69 anos. 

Tais sujeitos foram predominantemente do sexo feminino (89,8%, contra 10,2% do sexo 

masculino), o que é explicável tendo em vista a maior expectativa de vida das mulheres, 

juntamente com o fato de  Recife ser a capital brasileira com a maior diferença percentual 

entre homens e mulheres, numa proporção de 12:1 respectivamente. (IBGE, 2005). 

Em relação ao estado civil, 15,9% eram solteiros, 39,8% casados, 30,7% viúvos e 

13,6% descasados. A amostra apresentou a maioria dos participantes com renda de 1 a 4 

salários mínimos (62,5%), com uma grande distância das demais faixas, sendo 14,3% os de 5 

a 8 salários mínimos, 8% os com 9 a 12 salários, 6,8% os de 17 a 20 salários, 4,5% os de 13 a 

16 salários e 3,4% não tem renda. Quanto a cor ou raça prevaleceu a branca (58%), seguida 

pela parda (33%), preta (8%) e indígena (1%). A religião encontrada na amostra distribuiu-se 

entre católica (84,1%), espírita (8%), evangélica  (5,7%) e sem religião (2,3%). No que se 
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refere a escolaridade dos participantes 3,4% eram analfabetos, 36,4% tinham nível 

fundamental, 33% nível médio e 27,3% superior e pós-graduados.  

As informações relativas aos dados sócio-demográficos acima referidos, suas 

freqüências e seus percentuais de ocorrência são resumidas na tabela 1 abaixo.  

 

Tabela 1: Freqüência e percentual de ocorrência relativa aos dados sociodemográficos da 
amostra (n=88)   

Dados Sociodemográficos Freqüência Percentual 

Idade em anos 
categorizada 

60 a 64 
65 a 69 
70 a 74 

75 ou mais 

22 
29 
27 
10 

25,0 
33,0 
30,6 
11,4 

Gênero  Feminino  
Masculino 

79 
9 

89,8 
10,2 

Estado Civil 

Solteiro  
Casado 
Viúvo  

Descasado 

14 
35 
27 
12 

15,9 
39,8 
30,7 
13,6 

Nível Sócio-
econômico 

em número de 
salários mínimos 

Não tem renda 
1 a 4  
5 a 8  
9 a 12  
13 a 16  
17 a 20  

3 
55 
13 
7 
4 
6 

3,4 
62,5 
14,8 
8,0 
4,5 
6,8 

Cor ou raça 

Branca 
Parda 
Preta 

Indígena 

51 
29 
7 
1 

58,0 
33,0 
8,0 
1,1 

Religião 

Católica 
Espírita 

Evangélica 
Não tem 

74 
7 
5 
2 

84,1 
8,0 
5,7 
2,3 

Escolaridade 

Analfabeto 
Nível Fundamental 

Nível Médio 
Nível Superior e pós-

graduado 

3 
32 
29 
24 
 

3,4 
36,4 
33,0 
27,3 
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3.2. Análise descritiva do perfil epidemiológico dos idosos pesquisados 

 

 No que se refere a causas específicas de morbidade, 69,3% dos idosos entrevistados 

mencionaram ter pelo menos uma doença ou condição crônica. Destes, 72,1% relataram ter 

hipertensão, seguida de problemas de coluna e artrose ambos com 16,4%, doença do coração 

(13,1%), diabetes, osteoporose e colesterol todos com 11,5% e por fim artrite com 8,2%, 

outras doenças foram lembradas, no entanto suas freqüências foram muito baixas, com um ou 

duas citações. Vale ressaltar que cada um dos participantes poderia dizer mais de uma doença 

ou condição crônica e que este levantamento foi feito através de morbidade auto-referida, o 

que pode subestimar as prevalências de doenças ou condições crônicas, por problema de 

memória ou ausência de diagnóstico médico.  

 Há ainda um outro indicador da condição de saúde que se refere a ter deixado de 

realizar atividades rotineiras por problema de saúde nas últimas duas semanas, do total de 

participantes 17% deles disseram ter passado por tal situação e 73% disseram que não.   

 Com relação a percepção da própria saúde, os idosos entrevistados em sua grande 

maioria consideraram sua saúde como boa ou muito boa (92,1%). No entanto, 69,3% dizem 

ter alguma dificuldade de memória, sendo esta freqüentemente ou muito freqüentemente para 

47,5% dos idosos com queixa e raramente ou muito raramente para 52,5% deles. Além disso, 

64,8% disseram praticar alguma atividade física. Destes, a atividade mais citada foi 

caminhada com 61,4%, seguida de hidroginástica (29,8%) e Ioga (15,8%); cada participante 

poderia mencionar mais de uma atividade física.    

 

3.3. Outros aspectos sociais dos idosos pesquisados  

Além dos aspectos sócio-demográficos já referidos, tem-se que 73,9% dos idosos 

participantes eram aposentados. No entanto, 78,4% referiram ter alguma ocupação 

(remunerada e/ou não-remunerada), sendo dentre eles 26% com alguma ocupação 

remunerada.  
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No que diz respeito a organização familiar 14,8% dos idosos moram só, 25% moram 

com uma pessoa, 23,9% com duas, 14,8% com três e os demais (21,4%) com quatro ou mais 

pessoas. E 60,2% dos idosos são pessoas de referência em sua casa, ou seja, são aqueles que 

são os “donos da casa” ou ajuda no sustento familiar; 31,8% são cônjuge, 6.8% são outro 

parente e 1,1% são agregados.  

Alguns itens fazem referência a outras questões de relações sociais dos idosos e 

hábitos diários, tais como: quantos dias da semana costuma sair de casa (mais da metade, 

52,3% quatro vezes ou mais), considera-se uma pessoa de muitos amigos (a maioria sim, 

72,7%), com que freqüência vê televisão (a grande maioria diariamente, 83%), com que 

freqüência costuma ler jornal, revista ou livro (36,4% diariamente, 33% freqüentemente, 

18,2% raramente e 12,5% nunca) e com que freqüência sai de casa para um lazer (56,8% 

freqüentemente, 31,8% raramente e 11,4% nunca).  

  

3.4. Análise inferencial-estatística das variáveis pesquisadas   

3.4.1. Desempenho no MEEM dos grupos UnATI e Não-UnATI  

  

 A análise descritiva do desempenho no MEEM dos grupos UnATI e Não-UnATI 

demonstraram não haver grandes diferenças na média do MEEM nos dois grupos , bem como 

dos seus escores mínimos e máximos. Verificado na tabela seguinte:   

 

 Tabela 2: Desempenho no MEEM dos grupos UnATI e Não-UnATI  
 

  

  

 UnATI (n=65) Não-UnATI (n=23) 
Média 26,89 26,30 
Escore Mínimo  22 19 
Escore Máximo 30 30 
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É observado que não há grande diferença de desempenho no MEEM entre os idosos 

que freqüentam a UnATI e os que não freqüentam, evidenciando deste modo uma 

homogeneidade entre estes grupos, no que se refere ao escore do MEEM, permitindo assim 

que haja uma junção dos participantes das duas amostras para demais análises realizadas.  

 

3.4.2. Efeitos do e idade nível de escolaridade dos participantes sobre o MEEM 

 

 A análise de variância em que se verificou o efeito do nível de escolaridade e idade 

dos participantes sobre o desempenho no MEEM evidenciou efeito isolado significativo da 

escolaridade (F=12,954, p<0,001), mas nenhum efeito significativo da idade (F=1,762, 

p=0,188) sobre os escores do MEEM.  

A análise post-hoc para verificação de contrates (Tukey HSD Test) revelou 

diferenças significativas de escores MEEM entre analfabetos e todos os demais sub-grupos, 

bem como diferença significativa entre os sujeitos com nível de escolaridade fundamental e 

sujeitos de nível médio e superior e pós-graduados, e finalmente entre sujeitos de nível médio 

e sujeitos de nível superior e pós-graduados, conforme resumido pela tabela 3 e diagrama 1 

abaixo:  

   
Tabela 3: Significância de contrastes de desempenho no MEEM em função de 
diferenças de níveis de escolaridade  

  
Escolaridade  

 
Analfabetos Fundamental Médio Superior e Pós 

Analfabetos  - - - 
Fundamental 0,001*  - - 
Médio 0,0001* 0,092  - 
Superior e Pós 0,0001* 0,001* 0,043*  
* = estatisticamente significativo
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Diagrama 1 : Significância de contrastes de desempenho no MEEM em função de 
diferenças de níveis de escolaridade  

  
 
 
 

Analfabetos Fundamental Médio Superior 
 
 
 
 
 setas pontilhadas = estatisticamente significativo 
  
 
  A média de escores do MEEM foi crescente de acordo com o aumento da 

escolaridade, ou seja, idosos analfabetos tiveram a média no MEEM de 21,33 pontos, os do 

nível fundamental 25,81; o nível médio 26,97; e o nível superior e pós-graduados 28,38; 

como mostra a tabela abaixo:  

 

Tabela 4: Escores no MEEM e níveis de escolaridade 

Escolaridade Média do MEEM Escore Mínimo no 
MEEM 

Escore Maximo no 
MEEM 

Analfabetos 21,33 19 23 
Nível Fundamental 25,81 22 29 
Nível Médio 26,97 23 30 
Nível Superior e pós-
graduados 

28,38 25 30 

 

  

3.4.3. Efeitos das variáveis ter ocupação e não ter ocupação sobre o MEEM 

 

 O MEEM não se mostrou sensível as variáveis ter ou não ter ocupação, pois a análise 

realizada entre os dois diferentes grupos (com versus sem ocupação) não detectou diferença 

significativa entre os escores no MEEM (One-way ANOVA, F=2,84, p> 0,05). Em análise 

focalizada no sub-grupo dos sujeitos com atividade, não se detectou igualmente diferença 

significativa entre os sub-grupos com e sem atividade remunerada em termos de 

desempenho no MEEM.     
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3.4.4. Efeitos da variável satisfação global com a vida sobre o MEEM 

 

 Do mesmo modo que as variáveis ter e não ter ocupação, a variável satisfação global 

com a vida, tal qual mensurada através do questionário (Anexo 2), não mostrou influencia 

estatisticamente significativa nos resultados dos escores do MEEM (U Mann-Whitney = 512, 

p> 0,05). 

 

 
3.5. Análise Qualitativa: impressões das entrevistas 

 

A experiência de coleta de dados é sempre única para o pesquisador, este é o 

momento em que ele começa a por em prática as suas idéias que até então se encontravam 

apenas no papel. Neste sentido todas as entrevistas foram uma vivência impar do processo 

deste trabalho.  

Porém, o que principalmente chamou a atenção nestes instantes foi a necessidade dos 

idosos em serem ouvidos, mesmo em se tratando de uma situação de pesquisa com fins 

específicos e previamente negociados (o que não abarcava explicitamente este tipo de escuta). 

Tal demanda de interação e atenção deve-se, em nossa interpretação, a dois aspectos: 

primeiro, a representação social do psicólogo, fortemente impregnada de aspectos clínicos, o 

que desperta a expectativa de um contexto de escuta e ajuda. Assim os idosos chegavam com 

uma demanda de falar a respeito de seus problemas e dificuldades atuais ou de seu passado. O 

segundo elemento que possivelmente explica tal demanda, é a necessidade mesma de ser 

ouvido(a), relacionada a freqüentes relatos de sentimentos de solidão e abandono. A 

sociedade não pára para ouvir seus velhos, eles são marginalizados, ninguém lhes dá atenção. 

Deste modo quando alguém se propõe a abrir um espaço para a escuta, mesmo ela 

sendo direcionada, ou seja, com objetivos pré-determinados, mas valorizando, dando 

importância aos idosos, querendo a ajuda deles para realização de uma tarefa, os colocando 
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como atores principais de um trabalho, então fica explicada a ampliação dos objetivos desse 

contexto de interação.   

No que se refere à aplicação do exame (MEEM) em si, saltou aos olhos, durante as 

entrevistas, os dados detectados posteriormente pela análise estatístico-inferencial:  os 

indivíduos de maior escolaridade foram mais ágeis (em termos de dispêndio de tempo) em 

suas respostas, bem como compreendiam com maior facilidade as instruções dadas pela 

pesquisadora, quando comparados aos de  menor escolaridade. O que confirma mais uma vez 

a influência da variável escolaridade sobre os resultados deste exame, principalmente nos 

itens relacionados à linguagem.           

Por fim de um modo geral a vivência das entrevistas proporcionou uma experiência 

enriquecedora para a entrevistadora, em termos de dois aspectos: em primeiro lugar no que 

diz respeito à técnica, pois havia um objetivo a ser atingindo, fazendo com  que a mesma não 

perdesse o foco e tendo que fazer com que os participantes não fugissem dele; em segundo 

lugar, coube à entrevistadora-pesquisadora  manter a motivação dos idosos e o respeito por 

suas demandas de fala.             
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CAPÍTULO 4 
 

DISCUSSÃO 

 

 O MEEM é um instrumento psicométrico usado mundialmente para avaliar estados 

demenciais em pessoas idosas, tanto normais como portadoras de quadros demenciais como a 

doença de Alzheimer. O presente estudo teve como proposta usar o MEEM em idosos 

presumivelmente saudáveis11, que estivessem vivendo em comunidade familiar e extra-

familiar. Os resultados encontrados confirmaram uma grande influência da educação sobre os 

escores do MEEM, ou seja, quanto mais anos de estudo o sujeito tiver maiores escores ele 

atinge quando submetido a avaliação. Estudos de Bertolucci (et al, 1994) e Almeida (1998) 

também demonstraram este aspecto. No entanto, os mesmos autores comprovaram a 

influencia da idade sobre o MEEM, o que não foi encontrado no presente estudo.  

O efeito da variável independente escolaridade sobre o desempenho no teste MEEM, 

encontrado neste e em outros trabalhos, se coaduna com a estrutura deste instrumento: o 

MEEM é uma escala composta por itens que avaliam orientação para tempo e local, registro 

de palavras, atenção e cálculo, lembrança de palavras, linguagem e capacidade construtiva 

visual. Sendo assim, principalmente o tópico de linguagem, para o qual é exigido leitura e 

escrita, e atenção e cálculo, que requer um desenvolvimento lógico-formal do indivíduo, são 

itens muito difíceis de serem respondidos por pessoas de pouca ou nenhuma escolaridade.  

É devido a esta influência da educação sobre o MEEM que Bertolucci (et al, 1994) 

propôs que o ponto de corte para o diagnóstico genérico de “declínio cognitivo”  em sujeitos 

brasileiros fosse de 13 pontos para analfabetos, 18 pontos para escolaridade baixa/média e 26 

pontos para alta escolaridade; Almeida (1998), por sua vez, afirmou que o corte para 

diagnóstico de demência em pessoas idosas sem escolaridade avaliadas pelo MEEM seja de 

19/20 pontos e para as escolarizadas, 23/24 pontos. Em nossa pesquisa pudemos observar que 
                                                           
11 Idosos saudáveis será aqui considerado como aqueles que através de auto relato não tiverem diagnóstico 
clínico neuropsiquiátrico, neuropsicológicos, nem comprometimento grave da senso-percepção (notadamente 
visão e audição). Demonstrando manter suas funções físicas e mentais preservadas.   
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os idosos encontram-se dentro dos escores propostos pelos autores, ou seja, no grupo dos 

analfabetos tivemos 19 como menor escore, assim como nos demais grupos de escolarização, 

fundamental (22 pontos), médio (25 pontos) e superior e pós-graduados (26 pontos), o que 

demonstra que os idosos participantes não se encontram em estados demenciais ou de declínio 

cognitivo, de acordo com os parâmetros do instrumento utilizado.   

 O perfil epidemiológico da amostra nos revela que, apesar dos critérios restritivos de 

composição da amostra, a maioria dos idosos entrevistados relataram ter pelo menos uma 

doença ou condição crônica, o que coincide com os dados de Lima-Costa (2004) ao nos 

indicar que 69% dos idosos brasileiros também fazem tal relato. E que um grande percentual 

destes idosos tem a hipertensão como doença mais freqüente, o que também vai ao encontro 

as informações da mesma autora. Além disso, os idosos entrevistados demonstraram bastante 

satisfação com seu estado de saúde, pois em sua grande maioria consideraram sua saúde como 

boa ou muito boa. Este último aspecto é bastante variável segundo Lima-Costa (2004) de 

acordo com o estado brasileiro, pois 70% dos idosos paulistas e 44% dos cariocas acham que 

seu estado de saúde é bom ou muito bom. Os idosos entrevistados também se aproximaram 

dos índices nacionais (14%) no que se refere ao indicador de saúde que se refere a ter deixado 

e realizar atividades rotineiras por problema de saúde nas últimas duas semanas.   
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CAPÍTULO 5 
 

CONCLUSÃO 

 

 Sempre estivemos alerta para o aspecto de que as pessoas não podem ser 

classificadas por um escore, que sua capacidade cognitiva vai além disso; que o momento foi 

criado artificialmente, em entrevista e que outros fatores influenciam nessa hora, como por 

exemplo a presença do entrevistador, seu papel de detentor do conhecimento, as limitações do 

instrumento, etc. Além disso devemos olhar para a historia de vida de cada sujeito, como era 

“Dona Maria” até o dia de fazer o teste, como ela lhe dá com questões de memória, e de 

cálculos, costuma fazê-los mentalmente ou usa instrumentos como calculadora,etc.   

 No que se refere aos aspectos sócio-demográficos, houve a esperada predominância 

percentual de mulheres sobre os homens na amostra aqui constituída. Além dos aspectos 

demográficos já aludidos anteriormente, podemos pensar que os homens idosos estejam mais 

reclusos em suas casas, isolados socialmente, com menor disponibilidade para engajamento  

em projetos voltados para terceira idade, como aqueles promovidos pela UnATI, por 

exemplo, e/ou disponíveis para participação em  pesquisas acadêmicas. 

Verificamos que os idosos participantes deste estudo encontram-se inseridos nos 

dados epidemiológicos nacionais, ou seja, no que se refere a este aspecto nada de destoante 

foi observado. Do mesmo modo que no que se refere aos dados do MEEM, percebemos que 

estes idosos são pessoas saudáveis, não-enquadráveis em estados demenciais. Podemos até 

arriscar dizer que, apesar de ainda persistirem atitudes de desvalorização social em relação a 

este segmento etário, os idosos pesquisados estão incluídos numa situação de velhice bem 

sucedida, nos moldes descritos por Neri (2004) que descreve o idoso dessa categoria como 

sendo uma pessoa que mantêm a autonomia, independência e envolvimento ativo com a vida, 

sendo funcionalmente capaz e produtivo. Nesse sentido, os dados aqui coletados confirmam a 

idéia segundo a qual o processo de envelhecimento não pode ser assimilado necessariamente 
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ao adoecimento e degeneração patológica. O envelhecimento não inviabiliza o funcionamento 

sócio-psico-cultural do indivíduo, apenas o força a mudanças e adaptações, como de resto em 

qualquer outra passagem de etapas no percurso da vida. 

Finalmente, este trabalho procurou contribuir para uma análise mais acurada do 

processo de envelhecimento, notadamente o chamado envelhecimento normal ou saudável, 

tendo como pressuposto que tal processo não pode ser completamente assimilado à esfera da 

degradação e da patologia. Nesse sentido, dados sócio-culturais e familiares mostraram-se 

importantes já nessa primeira análise, abrindo caminho para estudos futuros mais específicos. 

Tais estudos poderiam abordar outros aspectos do envelhecimento, como por exemplo a 

sabedoria, na linha proposta por Paul Baltes e colaboradores para a abordagem do que eles 

denominam wisdom (conforme resumido no capítulo 1 deste trabalho). Não só aplicando uma 

avaliação e tendo um escore que possa falar do sujeito, mas algo mais qualitativo, além de 

estudos epidemiológicos com idosos, e que se refiram a estados emocionais do 

envelhecimento; bem como dentro da própria psicologia cognitiva um perfil deste 

funcionamento mental, desta fase do desenvolvimento, procurando responder por exemplo a 

perguntas como: Será que ao envelhecer o ser humano passa a trabalhar cognitivamente de 

outro modo, a fim de compensar déficits cognitivos para assim permanecer adaptado?  
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ANEXOS 

 

ANEXO A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Efeitos do Envelhecimento sobre o Desempenho Cognitivo 

Você está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa, realizada por 
Pollyanna da Silva de Souza e seu professor/orientador Jorge Tarcísio da Rocha 
Falcão, da pós-graduação em psicologia da Universidade Federal de 
Pernambuco.  

Esta pesquisa tem como objetivo estudar os efeitos do envelhecimento 
sobre algumas funções psicológicas, como memória, orientação, atenção e 
linguagem.  

Ao participar você deverá responder a um questionário contendo alguns 
dados de identificação pessoal, bem como em seguida submeter-se a um teste 
que avalia memória, orientação, atenção e linguagem. Sendo beneficiado com 
uma avaliação e orientação, dada pela própria pesquisadora, a respeito do estado 
destas suas funções, no entanto você correrá o risco de se inibir com alguma 
pergunta, ficando deste modo livre para não respondê-la.  

Todas as informações coletadas são estritamente confidenciais. Os 
questionários e testes serão identificados com um código em substituição ao 
nome. Você não terá nenhum tipo de despesa e nada será pago por sua 
participação. Sempre que quiser poderá pedir informações sobre a pesquisa, com 
a pesquisadora através dos telefones 32275413 ou 88315784. 

Você tem a total liberdade de recusar-se a participar, sem qualquer 
prejuízo.  
 
 
Tendo em vista os itens acima apresentados, eu ______________________ 
_____________________________________ de forma livre e esclarecida, 
manifesto meu interesse em participar da pesquisa.                          

  
Recife,       /      / 

 
 
 

                       Assinatura do participante 
 
 
 
                                                                  Pesquisadora      
         
 
 
 1a. Testemunha                                                                            2a. Testemunha 
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ANEXO B – APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM 
PESQUISA 
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ANEXO C - QUESTIONÁRIO DE ENTREVISTA 
 

  
CARACTERÍSTICAS GERAIS 
 
1. No.:                            2. Idade: 
 
3. Sexo:   

1 2 
masculino feminino 

 
4. Nacionalidade: ____________________          5. Naturalidade __________________                           
 
6. Estado civil:  

1 2 3 4 
solteiro casado viúvo descasado 

 
7. Cor ou raça:  

1 2 3 4 5 
branca preta amarela parda indígena 

 
8. Religião:  

  1 2 3 4 5 
católico evangélico espírita não tem outra 

 
9. Rendar:   

1 2 3 4 5 
1 a 4 sm 5 a  8 sm 9 a 12 sm 13 a 16 sm 17 a 20 sm 

 
10. Escolaridade:   

  1 2 3 4 5 
analfabeto fundamental médio superior pós-graduado 

 
 
CARACTERÍSTICAS DE TRABALHO 
 
11. Profissão: _____________________________________________ 
 
12. É aposentado? 

1 2 
sim não 

 
12.1. Se sim. A quanto tempo:  

1 2 3 4 5 
1 a 5 anos 6 a 10 anos 11 a 15 anos 16 a 20 anos Mais de 21 anos 

 
13. Exerce alguma ocupação remunerada?  

1 2 
sim não 

13.1 Se sim: Qual? _________________             
13.2 Com que freqüência e quantas horas? _________________ 
13.3. Como você avaliaria seu desempenho em seu trabalho: 

1 2 3 4 
Fraco Aceitável Bom Muito bom 
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14. Exerce alguma ocupação não remunerada que não seja os cursos da UnATI?  
1 2 

sim não 
14.1. Se sim: Qual?   ________________  
14.2. Com que freqüência e quantas horas?_______________   
 
 
CARACTERÍSTICAS FAMILIARES        
 
15. Quantas pessoas moram com você?  

1 2 3 4 5 6 
Mora só uma duas três  quatro Cinco ou mais

15.1. Qual parentesco destas pessoas?  
______________________________________________________________________ 
 
16. Na sua família você é: 

1 2 3 4 5 
pessoa de referência cônjuge filho outro parente agregado 

 
 
 
CARACTERÍSTICAS DE SAÚDE 
 
17. De um modo geral você considera sua saúde: 

1 2 3 4 
Muito boa boa ruim Muito ruim 

 
18. Nas últimas duas semanas você deixou de realizar quaisquer de suas atividades habituais 
por motivo de saúde? 

1 2 
sim não 

 
19. Se sim. Qual motivo? 
_________________________________________________________ 
 
20. Você tem alguma doença crônica? 

  
 

 
20.1. Qual?    
______________________________________________________________________ 
 
21. Você se queixa de alguma dificuldade de memória? 

1 2 
sim não 

21.1 Com que freqüência?  
1 2 3 4 

Muito raramente Raramente Freqüentemente Muito Freqüentemente
 
21.2 O que você costuma fazer para lembrar?  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

 

1 2 
sim não 
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22. Você pratica alguma atividade física? 
1 2 

sim não 
 
22.1.Qual? Com que freqüência?  
______________________________________________________________________ 
 
 
 
CARACTERIZAÇÃO DAS RELAÇÕES SOCIAIS 
  
23. Quantos dias na semana você sai de casa?  

1 2 3 4 5 
Nunca sai Um a dois Três a quatro Cinco a seis diariamente 

 
24. Você se considera uma pessoa de muitos amigos? 

1 2 
sim não 

 
25. Com que freqüência você  vê TV: 

1 2 3 4 
Nunca raramente freqüentemente diariamente 

 
26. Com que freqüência você lê jornal, revistas ou livro: 

1 2 3 4 
Nunca raramente freqüentemente diariamente 

 
27. Com que freqüência você sai de casa para lazer (como cinema, shopping, praia, clube, 
etc.):  

 

 
28. Com o que você mais ocupa seu tempo quando esta em casa? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
29. Há quanto tempo você freqüenta a UnATI? ________________ 
 
30. Qual o curso que você faz na UnATI? ____________________ 
 
31. Que curso você já fez na UnATI? __________________ 
 
32. Qual é o ponto desta escada que melhor reflete a sua satisfação com a sua própria vida no 
momento? 

 

1 2 3
Nunca raramente freqüentemente 

     melhor vida
          10 
         9  
        8   
       7    
      6     
     5      
    4       
   3        
  2         

pior vida 1          
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ANEXO D - MINI-EXAME DO ESTADO MENTAL (MEEM) 
(reproduzido de  Antunes et al., 2005) 

 
No. do entrevistado:______ 
 
Data da avaliação: ____/____/____            Avaliador:___________________________ 
 
Orientação (temporal e espacial)                                                             
Dia da semana (1 ponto)....................................................................................................(    ) 
Dia do mês (1 ponto).........................................................................................................(    ) 
Mês (1 ponto).....................................................................................................................(    ) 
Ano (1 ponto).....................................................................................................................(    ) 
Hora aproximada (1ponto).................................................................................................(    ) 
Local específico (andar ou setor) (1 ponto).......................................................................(    ) 
Instituição (residência, hospital, clínica) (1 ponto)...........................................................(    ) 
Bairro ou rua próxima (1 ponto)........................................................................................(    ) 
Cidade (1 ponto)................................................................................................................(    ) 
Estado (1 ponto).................................................................................................................(    ) 
 
Memória imediata 
Fale o nome de 3 objetos não relacionados. 
Então pergunte ao entrevistado o nome dos 3 depois de você ter dito.  
1 ponto para cada resposta correta.....................................................................................(    )  
 
Atenção e cálculo 
Série de 7: subtrair 7 de 100 até 65. (5 vezes sucessivas)  
1 ponto para cada resposta correta.....................................................................................(    ) 
 
Memória de Evocação 
Pergunte os nomes dos 3 objetos ditos anteriormente.  
1 ponto para cada resposta correta.....................................................................................(    ) 
 
Linguagem 
Nomear um relógio e uma caneta. (2 pontos)....................................................................(    ) 
Repetir: “nem aqui, nem ali, nem lá”. (1 ponto)................................................................(    ) 
Comando: “Pegue este papel com sua mão direita, dobre ao meio e coloque no chão”.  
(3 pontos)...........................................................................................................................(    ) 
Ler e obedecer: “Feche os olhos”. (1 ponto).....................................................................(    ) 
Escrever uma frase (deve conter um sujeito e um objeto  
e deve fazer sentido) (1 ponto)..........................................................................................(    ) 
Copiar um desenho (1 ponto)............................................................................................(    ) 
 
 

Escore (____/30)
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ANEXO E - O MINI-EXAME DO ESTADO MENTAL (MEEM)  

 

O mini-exame do estado mental (MEEM) é uma escala de avaliação cognitiva 

bastante utilizada na investigação clínica de estados demenciais em pessoas idosas. 

Inicialmente foi desenvolvido com o objetivo de diferenciar pacientes psiquiátricos com 

quadros orgânicos dos funcionais, só depois passou a ser utilizado como um instrumento para 

avaliação de demência, bem como doença de Alzheimer. É um teste de rápida administração 

(5 a 10 minutos), amplamente aplicado em todo o mundo em situações de pesquisa (estudos 

epdemiológicos populacionais) e triagem de pacientes (integrando baterias 

neuropsicológicas). Sua primeira publicação foi feita por Folstein (1975) e a tradução e 

adaptação para o português foram realizadas por Bertolucci (et al., 1994).   

O MEEM é constituído de questões agrupadas em sete categorias, tendo cada uma 

delas o objetivo de avaliar funções cognitivas específicas como: orientação para tempo, 

orientação para local, registro de palavras, atenção e cálculo, lembrança de palavras, 

linguagem e capacidade construtiva visual. A escala pode variar de no mínimo 0 até o 

máximo de 30 pontos. Os escores 23/24 são referências para o diagnóstico de demência em 

alguns países. Entretanto os estudos de Bertolucci (et al., 1994). e Almeida (1998) 

demonstraram que o nível educacional e a idade influenciavam o desempenho dos indivíduos 

na avaliação.  

Bertollucci (et al., 1994) num hospital-escola de São Paulo avaliaram 530 pacientes e 

propuseram para diagnóstico genérico de “declínio cognitivo” para escores diferenciados 

conforme a escolaridade: 13 pontos para analfabetos, 18 pontos para escolaridade baixa/média 

e 26 pontos para alta escolaridade. No entanto este estudo não possibilitou estabelecer de 

maneira clara o valor do MEEM como adjuvante do diagnóstico específico de demência na 

prática clínica, pois não foi possível determinar se algum dos 530 pacientes apresentavam 

quadro demencial; bem como 70 dos 94 entrevistados do grupo controle de declínio cognitivo 

tinham diagnóstico de delirium e não de demência e ainda a maioria dos participantes eram 
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jovens (idade inferior a 60 anos) tendo assim baixo risco de demonstrarem quadro clínico de 

demência.  

Por sua vez, Almeida (1998), desenvolveu um estudo com objetivo de investigar o 

melhor escore do MEEM para diagnóstico de demência em uma amostra de pacientes idosos e 

o impacto da idade e escolaridade sobre o MEEM. Seus resultados confirmaram que a idade e 

o nível de escolaridade se associam de forma significativa ao desempenho de idosos no 

MEEM, ou seja, quanto mais jovem e maior o nível de escolaridade, maior o escore final do 

MEEM. O autor propõe ainda para diagnóstico de demência no grupo sem escolaridade os 

escores 19/20, enquanto no grupo com escolaridade mantem-se o tradicional 23/24 pontos.  

A investigação de Almeida (1998) possui algumas limitações, dentre elas o fato da 

amostra ter sido coletada com pacientes do ambulatório de saúde mental, o que fez com que a 

maioria do grupo controle fosse de idosos com algum tipo de transtorno mental, podendo 

estarem comprometidos cognitivamente. Mesmo assim, o autor concluiu que o MEEM “[...] é 

uma escala de avaliação cognitiva prática e útil na investigação de pacientes com risco de 

demência, como é o caso de idosos”. (Almeida; 1998, p. 8) e sugeriu que novos estudos 

investiguem a utilização do MEEM para o diagnóstico de demência entre idosos vivendo na 

comunidade.                                                 

 

 
 


