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Não me lembro mais onde foi o começo, foi por assim dizer escrito todo ao mesmo tempo. 

Tudo estava ali, ou devia estar, como no espaço-temporal de um piano aberto, nas teclas 

simultâneas do piano. Escrevi procurando com muita atenção o que se estava organizando 

em mim e que só depois da quinta paciente cópia é que passei a perceber. Meu receio era que 

de, por impaciência com a lentidão que tenho em me compreender, eu estivesse apressando 

antes da hora um sentido. Tinha a impressão de que, mais tempo eu me desse, e a história 

diria sem convulsão o que ela precisava dizer. Cada vez mais acho tudo uma questão de 

paciência, de amor criando paciência, de paciência criando amor. – Ele se levantou todo ao 

mesmo tempo, emergindo mais aqui do que ali. Eu interrompia uma frase no capítulo 10, 

digamos, para escrever o que era o capítulo 2, por sua vez interrompido durante meses 

porque escrevia o capítulo 18. Esta paciência eu tive, e com ela aprendia: a de suportar, sem 

nenhuma promessa, o grande incômodo da desordem. Mas também é verdade que a ordem 

constrange. – Como sempre, a dificuldade maior era a da espera. (Estou me sentindo mal, 

diria a mulher para o médico. É que a senhora vai ter um filho. E eu que pensava que estava 

morrendo, responderia a mulher. A alma deformada, crescendo, se avolumando, sem nem ao 

menos se saber que aquilo é espera. Às vezes, ao que nasce morto, sabe-se que se esperava.) 

– Além da espera difícil, a paciência de recompor paulatinamente a visão que foi instantânea. 

E como se isso não bastasse, infelizmente não sei “redigir”, não consigo “relatar” uma 

ideia, não sei “vestir uma ideia com palavras”. O que vem à tona já vem com ou através de 

palavras, ou não existe. – Ao escrevê-lo, de novo a certeza só aparentemente paradoxal de 

que o que atrapalha ao escrever é ter de usar palavras. É incômodo. Se eu pudesse escrever 

por intermédio de desenhar na madeira ou de alisar uma cabeça de menino ou de passear 

pelo campo, jamais teria entrado pelo caminho da palavra. Faria o que tanta gente que não 

escreve faz, e exatamente com a mesma alegria e o mesmo tormento de quem escreve, e com 

as mesmas profundas decepções inconsoláveis: não usaria palavras. O que pode vir a ser a 

minha solução. Se for, bem-vinda. 

Lispector (1999, p. 122- 123) 
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RESUMO 

 

SENA. Teresa Christina da Cruz Bezerra de. Memórias de uma prática: Experiência em 

oficina cognitiva para idosos. Dissertação de Mestrado em Gerontologia. Programa de 

Estudos Pós-graduados em Gerontologia. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 

2013. 

 
 

Este trabalho tem como objetivo fazer a aproximação entre os campos da Gerontologia Social, 

da Cognição e da Terapia Ocupacional, ao propor uma intervenção cognitiva que considere a 

biografia dos sujeitos, numa tentativa de apropriação desses idosos do processo de 

envelhecimento. Apoiado nas ideias de Freire sobre a conscientização e o diálogo, propomos 

uma reflexão sobre a imposição de intervenções cognitivas aos idosos que desconsideram o 

conhecimento e as experiências acumuladas a partir da sistematização de uma “Oficina 

Cognitiva para Idosos” em um Centro de Convivência localizado nas dependências de um 

hospital no município de Belém, Estado do Pará. A oficina foi desenvolvida em quatro 

módulos, cada um com cinco encontros e duas horas de duração, de março a setembro de 

2009, com um grupo de 33 pessoas saudáveis com idade média de 71,4 anos, variando de 61 a 

86 anos, sendo que 78,8% eram do sexo feminino e 21,2% do sexo masculino. Todos os 

sujeitos foram submetidos a uma triagem cognitiva. Dos 33 participantes, 48,5% eram 

casados, 42,4% viúvos, 6,1% separados e 3% solteiros, ou seja, a maioria, 51,5% não tinha 

vínculo conjugal; 75,8% tinham mais de oito anos de escolaridade. Após a intervenção, 45% 

continuavam a utilizar muito a memória, através de leitura (48%), jogos (27%), trabalhos 

manuais (15%), exercícios diários com utilização da escrita e cálculos (15%). Os idosos 

reconheceram que existem muitas técnicas de recordação ou de prevenção da perda de 

memória que conservam a capacidade de lidar com o seu dia-a-dia. Notou-se que o 

compartilhar lembranças propiciou uma valorização dos idosos pelo grupo, refletindo 

positivamente na cognição. Podemos apontar, dentre os achados desta pesquisa, a falta de 

atenção como possível causa das dificuldades de memória referidas pelos idosos. Desta 

forma, intervenções cognitivas que considerem a biografia dos sujeitos, os conhecimentos e as 

experiências acumulados ao longo da vida, tendem a ter efeitos positivos não somente sobre a 

cognição, mas sobre a autoestima, permitindo novas formas de inserção social desses idosos a 

partir da apropriação do seu processo de envelhecimento, ampliando ações e produzindo 

novos modos de envelhecer. A escolha do tema “Memórias de uma prática: experiência em 

oficina cognitiva para idosos” refere-se a todo o percurso trilhado, desde a primeira proposta 

organizada, ainda solitariamente pela pesquisadora, até a intervenção final, uma construção 

coletiva, que ressignificou não somente a trajetória de vida desses sujeitos mas o “olhar” e a 

prática da profissional. 

 

 

Palavras-chave: Envelhecimento; gerontologia; cognição; terapia ocupacional, biografia. 
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SENA. Teresa Christina da Cruz Bezerra de. Memoirs of a practice: Experience in cognitive 

workshop for seniors. Dissertation in Gerontology. Postgraduate Studies in Gerontology. 

Catholic University de São Paulo, 2013. 

 

This work aims to approximate between the fields of Social Gerontology, Cognition and 

Occupational Therapy, by proposing a cognitive intervention that considers the biography of 

subjects in an attempt to ownership of these elderly aging process. Supported in Freire's ideas 

about awareness and dialogue, we propose a reflection on the imposition of cognitive 

interventions for older people who disregard the knowledge and experiences gained from the 

systematization of a "Cognitive Workshop for Seniors" in a Living Center located on the 

premises a hospital in the city of Belém, State of Pará The workshop was developed in four 

modules, each with five meetings and two hours long, from March to September 2009, with a 

group of 33 healthy people with an average age of 71 4 years, ranging from 61 to 86 years, 

and 78.8% were female and 21.2% male. All subjects underwent a cognitive screening. Of the 

33 participants, 48.5% were married, 42.4% widowed, 6.1% separated, and 3% were single, ie 

the majority, 51.5% had no marital bond; 75.8% had more than eight years of schooling. After 

the intervention, 45% continued to use much memory through reading (48%), games (27%), 

crafts (15%), daily exercises with use of writing and calculations (15%). The elderly have 

recognized that there are many techniques of remembrance or prevention of memory loss that 

retain the ability to handle your day-to-day. It was noted that the share memories provided a 

valuation of the elderly group, reflecting positively on cognition. We can point, among the 

findings of this research, the lack of attention as a possible cause of memory difficulties 

reported by seniors. Thus, cognitive interventions that consider the subject of the biography, 

the knowledge and experience accumulated throughout life, tend to have positive effects not 

only on cognition, but about self-esteem, enabling new forms of social integration of the 

elderly from the ownership of their aging process, extending actions and producing new ways 

of aging. The choice of the theme "Memories of a practice: experience in cognitive workshop 

for seniors" refers to all the paths followed since the first proposal organized by the researcher 

still lonely, until the final speech, a collective construction, which not only re-signified the life 

histories of these subjects but the "look" and the practice of professional. 

 

 

Keywords: Aging, Gerontology, cognition, occupational therapy, Biography 
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Minha vida intelectual é inseparável de 

minha vida, como escrevi em La 

Méthode: não escrevo de uma torre 

que me separa da vida, mas de um 

redemoinho que me joga em minha 

vida e na vida. Nietzsche dizia: 

“Sempre expus em meus escritos toda 

a minha vida e toda minha pessoa... 

ignoro o que possam ser problemas 

puramente intelectuais”. Não sou 

daqueles que têm uma carreira, mas do 

que têm uma vida.  

 

MORIN, 2002, p.09. 

INTRODUÇÃO 
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O contato mais íntimo com a Gerontologia veio nos dois últimos anos de 

graduação, onde as práticas da Terapia Ocupacional Gerontológica realizadas em Instituições 

de Longa Permanência para idosos, em Unidades Básicas de Saúde e na própria Universidade, 

me despertaram para a questão do envelhecimento. 

A ideia de Envelhecer causava desconforto e insegurança. Velhice, Infortúnio, 

Solidão, Morte, funcionavam como sinônimos nesta época.  Era doloroso pensar na minha 

própria velhice. Agora me recordo de uma passagem escrita por Morin (2010) onde ao citar 

Nietzsche, proclama ignorar os problemas que possam ser puramente intelectuais, expondo 

em seus escritos toda a sua vida e sua pessoa. Decerto, meu percurso na Gerontologia, se deve 

a isso. 

No final de 2003, me graduei em Terapia Ocupacional. A partir de então, morei 

em Fortaleza (CE) e, posteriormente, no Rio de Janeiro (RJ) onde atentava para os modos de 

envelhecer, realidade muito diferente de Belém (PA), cuja velhice era mais privada e 

dependente, por questões culturais, financeiras e ou de saúde. 

Decidida a retomar minha carreira profissional, fiz especialização em 

Gerontologia na Pontifícia Universidade de Minas Gerais. Durante o curso de pós-graduação, 

motivada a conhecer a realidade dos idosos, comecei a trabalhar como terapeuta ocupacional 

voluntária no Instituto Geriátrico Afonso Pena e no Lar de idosos Nossa Senhora da Saúde, 

em Belo Horizonte. Além disso, participei como monitora voluntária extensionista em 

oficinas de dinâmica de grupo, no curso de memória e elaboração de projeto de vida, 

promovido pelo programa PUC Mais Idade da Pontifícia Universidade Católica de Minas 

Gerais. Assim, entrei em contato com diversas formas de envelhecer, trajetórias individuais 

ricas em suas singularidades.  

Revendo minha trajetória desde que optei pela Gerontologia, assumidamente, fugi 

dos encontros disciplinares; descobri uma predileção pelo saber interdisciplinar e pelo 

trabalho em equipe. 

De volta a Belém (PA), em 2009, fui convidada a planejar e executar uma Oficina 

Cognitiva para idosos saudáveis, frequentadores de um Centro de Convivência para idosos 

que funcionava nas dependências de um hospital. O trabalho perdurou até dezembro de 2010 

quando iniciei o mestrado em Gerontologia na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 

com foco no social. Essa experiência originou a dissertação aqui defendida. 
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Sem intimidade com o grupo, com o tema, aceitei o desafio, fui em busca de 

bibliografia, procurei atualizar-me sobre as teorias e os instrumentos de avaliação cognitiva 

que pudessem subsidiar o trabalho, desde o planejamento até sua execução. 

Durante toda a pesquisa, percebi que é constante nas pesquisas que abordavam o 

tema da estimulação cognitiva, dos programas de reabilitação cognitiva para idosos, era a 

precariedade das sistematizações desses trabalhos, bem como o controle dos efeitos das 

atividades propostas sobre as funções cognitivas de pessoas idosas saudáveis. 

Essa dissertação trata, portanto, de um recorte da experiência, abarcando a oficina 

desenvolvida de março de 2009 a setembro de 2009, que suscita até hoje reflexões sobre a 

prática.  

Diante de um saber médico, a postura profissional adotada inicialmente foi a 

rejeitada por Freire: tentar “salvar” aqueles que buscavam cuidados. 

Reunidos em torno de uma problemática, as alterações cognitivas percebidas por 

esses sujeitos, adentramos um processo de reconhecimento mútuo, percebendo o 

envelhecimento como uma processualidade do viver. A mim coube reconhecê-los  como um 

“possível de mim”. 

Já no primeiro encontro, destronada do posto a que me alcei, esses sujeitos 

mostraram que embora necessitados de cuidado, ansiavam por um planejamento coletivo, um 

cuidar empático, sem imposições, que considerasse suas experiências de vida. 

Fui levada por esse fazer compartilhado, a repensar minha prática. Isso não 

significa um abandono da técnica, pois reconheço sua validade, para balizar e avaliar a 

intervenção. Na verdade, me permiti ouvir esses sujeitos, tentando adequar as técnicas à 

realidade vivida por eles como sabiamente defendido por Beauvoir (1990), tentando entender 

como eles vivem suas velhices, destacando delas as constantes e dando as razões de suas 

diferenças. 

Não foi fácil rever a cada encontro as técnicas e estratégias que deveriam ser 

utilizadas no próximo. Esse inacabamento constante culminava num exercício de criatividade, 

de apropriação de conhecimentos, de valorização de saberes e de ressignificação de projetos. 

A escolha do tema “Memórias de uma prática: experiência em oficina cognitiva 

para idosos” refere-se a todo o percurso trilhado, desde a primeira proposta organizada, ainda 

solitariamente pela pesquisadora, até a intervenção final, uma construção coletiva, que 

ressignificou não somente a trajetória de vida desses sujeitos mas o “olhar” e a prática da 

profissional. 
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Assim, partindo de uma análise dos arquivos da oficina objetiva-se elucidar o 

caminho trilhado nessa intervenção. Desta forma, a dissertação está organizada da seguinte 

forma: 

 O CAPÍTULO 1 “O INÍCIO OU SIMPLESMENTE 

DESCONSIDERANDO OS SUJEITOS” aborda as funções cognitivas principais e as 

possíveis alterações destas na senescência além de retratar alguns programas de intervenção 

cogntiva para idosos, técnicas e estratégias, discutindo a importância do rastreio cognitivo 

como forma de avaliação da prática, justificando a intervenção junto a idosos cognitivamente 

saudáveis, orientada pela Teoria de seleção, otimização e compensação (SOC). 

 CAPÍTULO 2 “DA DECEPÇÃO À INQUIETAÇÃO” explicita a 

inquietação da pesquisadora frente à rejeição da intervenção pelos idosos, culminando com a 

crítica à proposta inicial e propondo uma intervenção construída coletivamente, apresentando 

a Terapia Ocupacional como um campo de experimentação, no qual se instala um processo 

dinâmico, caracterizado como fio condutor de uma história peculiar, que se constrói na 

relação terapêutica, a cada momento ou situação, de modo sempre singular. 

 O CAPÍTULO 3 “ENCONTRO DE SUJEITOS... ESTÍMULOS À VIDA” 

apresenta o grupo que demandou a intervenção, destacando o caráter participativo do 

planejamento e a construção contínua dos encontros e das atividades, bem como os efeitos dos 

encontros terapêuticos. 
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Nem tudo é verdadeiro; mas em todo lugar e 

a todo momento existe uma verdade a ser 

dita e a ser vista, uma verdade talvez 

adormecida, mas que no entanto está 

somente à espera de nosso olhar para 

aparecer, à espera de nossa mão para ser 

desvelada. A nós cabe achar a boa 

perspectiva, o ângulo correto, os 

instrumentos necessários, pois de qualquer 

maneira ela está presente aqui e em todo 

lugar. 

 

 FOUCAULT, 1979, P. 113-114.  

CAPÍTULO 1 - O INÍCIO OU SIMPLESMENTE 

DESCONSIDERANDO OS SUJEITOS 
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Em 2009, a pesquisadora foi convidada por uma assistente social a trabalhar com 

idosos em um Centro de Convivência localizado nas dependências de um hospital no 

município de Belém, Estado do Pará.  

Solicitada a descrever o serviço, a assistente social referiu que se tratava de um 

espaço destinado aos idosos e seus familiares, onde eram planejadas e desenvolvidas ações de 

atenção ao idoso, visando melhorar a qualidade de vida, promover a participação, a 

convivência social, a cidadania e a integração intergeracional. Embora coordenado pelo 

serviço social, o centro tinha a sua disposição todo o corpo de profissionais do hospital, 

garantindo uma abordagem integral aos idosos. 

Inicialmente as informações colhidas com os profissionais que acompanhavam 

regularmente os idosos, a assistente social e uma médica geriatra, os descreviam como um 

grupo constituído predominantemente por mulheres, variando entre 61 a 86 anos de idade, em 

sua maioria com mais de oito anos de escolaridade e sem diagnóstico médico de demência.  

De posse dessas informações, iniciamos o planejamento da prática. Porém, 

indubitavelmente, precisávamos de teorias que fundamentassem a intervenção. 

A cognição foi o ponto de partida. 

 

 

1.1. A COGNIÇÃO E SUAS FUNÇÕES 

 

O mundo não tem sentido sem o nosso olhar que lhe atribui forma, sem o nosso 

pensamento que lhe confere alguma ordem. 

 Luft (2004, p. 21) 

 

O termo cognitivo originou-se da palavra latina “cognoscere” que se refere à 

capacidade de conhecer (TAVARES, 2005; MORAES, 2008). A cognição é um conjunto de 

processos mentais que permite pensar, perceber e aprender, assegurando ao indivíduo a 

manutenção da sua capacidade de resolver os problemas do cotidiano. De acordo com Toglia 

et al (2011, p. 750) a “cognição consiste em processos inter-relacionados que incluem a 

capacidade de perceber, organizar assimilar e manipular as informações que possibilitam que 

a pessoa processe as informações, aprenda e generalize”. 

A cognição, segundo Abreu (2007) é, primariamente, um processo cortical que 

permite ao indivíduo adquirir e manipular informações. O processamento requer modulação, 

classificação, organização, assimilação e transformação da informação e sua consequente 

resposta. Conforme a autora os “processos cognitivos são, comumente, conceituados como 
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habilidades de “pensamento”, nas quais se incluem as capacidades de concentrar-se (ter 

atenção), de memória e de aprendizagem” (ABREU, 2007, p. 95).  

A seguir serão expostas, brevemente, algumas categorias conceituais relativas à 

cognição, a fim de que se possa tratar de aspectos relevantes do desempenho cognitivo no 

envelhecimento. 

 

1.1.1. Atenção 

 

Autores como Abreu (2007) e McIntyre e Atwal (2007) definem a atenção como 

um complexo fenômeno multivariado e referem-se a ela como a habilidade de detectar 

mudanças no meio, ou ainda, como uma função mental específica de foco em um estímulo 

externo ou interno vivenciado durante um período. 

Grieve (2006) exemplifica que a palavra “atenção” faz parte do nosso vocabulário 

diário. Segundo ele, cotidianamente pedimos aos outros que “prestem atenção”, ou 

procuramos “cativar a atenção” de um grupo de pessoas; ou ainda, dizemos estar distraídos 

quando a nossa atenção vagueia. Através desses exemplos o autor nos mostra o quanto nos 

julgamos muito familiarizados com a atenção, como integrante de nossos atos e do nosso 

comportamento, porém ignoramos a maior parte do processamento da atenção que permeia 

todas as nossas funções cognitivas, e complementa: 

A função inicial da atenção consiste em direcionar o processamento básico 
das percepções procedentes de todas as modalidades sensoriais que nos 

chegam do meio ambiente. A atenção se encarrega de selecionar os 

estímulos sensoriais que interessam no momento, fazendo com que os 

estímulos irrelevantes sejam ignorados. Isso facilita o processamento ulterior 
por outros sistemas cognitivos: na memória, por exemplo, tanto o registro 

dos itens como a sua posterior recuperação exigem atenção. (GRIEVE, 2006, 

p. 44). 

 

Em se tratando de execução de tarefas, as atividades habituais que são realizadas 

com frequência exigem apenas baixo grau de atenção. Segundo Abreu (2007, p. 96) “a 

novidade e a complexidade mantêm a atenção do indivíduo”. Níveis mais elevados de atenção 

tornam-se necessários quando essas mesmas atividades são exercidas no interior de uma sala 

barulhenta ou em um ambiente desconhecido (GRIEVE, 2006). 

A capacidade do indivíduo em persistir em ou em manter uma resposta condizente 

com uma atividade contínua e repetitiva é chamada atenção sustentada ou vigília 

(MCINTYRE e ATWAL, 2007; ABREU, 2007; GRIEVE, 2006). Grieve (2006, p. 119) 

considera que “os estados de vigília e alerta são os mecanismos nos quais se baseia a atenção 
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sustentada. Tanto a motivação como o estado emocional exerce influência sobre o estado de 

alerta”. São exemplos de atenção sustentada: a condução de veículos automotores; a 

observação de uma criança pequena que brinca sozinha. 

Segundo Abreu (2007) a atenção seletiva é a capacidade para selecionar ou focar 

um tipo de informação mediante a exclusão de outras e assume importância nas atividades 

que exigem a focalização consciente da atenção; por exemplo, ao ler um jornal em meio a 

uma conversa de outras pessoas. “Por outro lado, na execução de atividades rotineiras a 

atenção é mantida de forma automática, até ocorrer alguma mudança no ambiente que exige o 

desvio da atenção para os novos estímulos” (GRIEVE, 2006, p. 47). 

Como os seres humanos têm uma capacidade limitada para a atenção, uma 
inibição de estímulos irrelevantes é essencial. Os mecanismos neurais de 

supressão e de inibição ajudam os indivíduos a atentar para aqueles aspectos 

do meio que precisam ser codificados, para aprender uma nova informação. 
A atenção seletiva é dirigida tanto pela atividade interna (pensamentos) 

quanto pela externa (ações). (ABREU, 2007, p. 96). 

 

De acordo com McIntyre e Atwal (2007) a atenção dividida consiste no 

compartilhamento da atenção por meio do foco de mais de um estímulo ou de um processo 

relevante ao mesmo tempo. Sobre o assunto, Grieve (2006) complementa: 

Experiências sobre a execução simultânea de duas tarefas demonstram 

notável capacidade para dividir a atenção entre duas tarefas. Quando ambas 
exigem um alto grau de processamento, o indivíduo é capaz de desenvolver 

novas estratégias para a execução de cada uma delas, reduzindo dessa 

maneira a interferência entre ambas. A interferência costuma ser menor 

quando as tarefas usam modalidades sensoriais diferentes: por exemplo, é 
mais fácil ouvir rádio e escrever ao mesmo tempo que ouvir rádio e 

conversar simultaneamente (p. 47). 

 

1.1.2. Memória 

 

Izquierdo (2002) e Wilson (2011) definem memória como a aquisição 

(aprendizagem), a formação, a conservação e a evocação (recordação, lembrança, 

recuperação) de informações. Para Izquierdo (2002) “só lembramos aquilo que gravamos, 

aquilo que foi aprendido” (p. 9). 

Moraes (2008) ressalta que a memória está envolvida em todos os aspectos do 

psiquismo, desde a lembrança de experiências passadas até o aprendizado de novas 

informações. Através dela, a pessoa registra as ocorrências boas e más de sua vida, permitindo 

avaliar a emoção de que se revestiu cada evento e emitir juízo de valor a respeito das 

circunstâncias em que ocorreu. Desta forma: 
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Cada experiência negativa ou positiva gera uma resposta comportamental, 

reorganizando o psiquismo e modificando os valores da pessoa. É 

fundamental na construção e manutenção da personalidade e identidade do 
indivíduo (somos aquilo que recordamos). O comprometimento da memória 

traz, portanto, consequências desastrosas na vida da pessoa. O 

funcionamento da memória é complexo e pouco conhecido. O processo de 

aprendizagem ocorrem em diversas etapas: registro, consolidação, 
armazenamento ou estocagem e evocação ou resgate. (MORAES, 2008, p. 

86). 

 

Conforme Machado (2005) a memória é a função encarregada de reter 

informações para que possam ser posteriormente utilizadas e o processo de memorização 

inclui três etapas: registro da informação, armazenamento e evocação (capacidade de resgatar 

a informação). 

A memória é frequentemente comparada aos sistemas destinados a organizar e 

armazenar um grande número de informações. Grieve (2006) a compara aos sistemas 

computadorizados de armazenagem de dados que permitem o rápido acesso às informações, 

mas que para serem úteis, exigem a atualização constante do material. Desta forma, a 

memória pode ser considerada um sistema dinâmico criado e modificado ao longo do tempo 

(GRIEVE, 2006). 

Grieve (2006) sustenta que a memória está envolvida em quase todas as nossas 

atividades e que a maneira de utilizá-la depende dos nossos hábitos de vida e de nossa 

experiência. Ainda, segundo o autor, podemos classificá-la em três sistemas: memória 

sensorial, memória de curto prazo e memória de longo prazo (Figura 01).  

 

Figura 01 – OS TRÊS SISTEMAS DA MEMÓRIA 

 

 

MEMÓRIA SENSORIAL: refere-se ao processamento rápido das 
informações recebidas pelos órgãos dos sentidos; ela se mantém durante 
alguns milésimos de segundo, antes de passar para a memória de curto prazo. 

MEMÓRIA DE CURTO PRAZO: guarda durante alguns segundos a 
informação proveniente da memória sensorial, antes de ser transferida para a 
memória de longo prazo ou, então, se perde em virtude da interferência das 
novas informações que vêm chegando.  

MEMÓRIA DE LONGO PRAZO: retém as informações durante períodos que 
vão de alguns minutos a muitos anos. O esquecimento do conteúdo da 
memória pode ser devido ao declínio ao longo dos anos, mas é possível que 
também que a memória continue guardada sem poder ser recuperada. 
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Izquierdo (2002) afirma que existem muitas classificações das memórias: de 

acordo com sua função, com o tempo que duram e com o seu conteúdo. 

De acordo com a função Izquierdo (2002) destaca que a memória de trabalho 

serve para gerenciar a realidade e determinar o contexto em que os diversos fatos, 

acontecimentos ou outro tipo de informação ocorrem, e se vale a pena ou não fazer uma nova 

memória disso ou se esse tipo de informação já consta dos arquivos. E exemplifica: usamos a 

memória de trabalho quando perguntamos para alguém o número do telefone do dentista – 

conservamos essa informação o tempo suficiente para discá-lo e, uma vez feita a comunicação 

correspondente o esquecemos. 

As memórias podem ser classificadas conforme seu conteúdo como declarativas 

(ou explícitas) e não declarativas (ou implícitas) (IZQUIERDO, 2002; CARVALHO e 

PEIXOTO, 2011). 

Izquierdo (2002) assinala que as “memórias que registram fatos, eventos ou 

conhecimentos são chamadas declarativas, porque nós seres humanos, podemos declarar que 

existimos e podemos relatar como a adquirimos” (p. 22). São as memórias que estão 

disponíveis para declaração consciente, por isso também são chamadas de memórias 

explícitas (GUERREIRO e CALDAS, 2001; IZQUIERDO, 2002; CARVALHO e PEIXOTO, 

2011) e subdividem-se em: 

 Episódicas: relacionam-se a eventos assistidos ou dos quais o indivíduo 

participou. As lembranças de nossa formatura, de um rosto ou de um filme são memórias 

episódicas, ou seja, são autobiográficas. 

 Semânticas: memórias relacionadas ao conhecimento que o sujeito possui 

acerca do mundo, que se revelam de forma independente do contexto em que se processou o 

aprendizado. Referem-se aos conhecimentos de língua portuguesa, psicologia ou 

fonodiaulogia, por exemplo, ou ainda ao perfume das flores. Podemos, é claro, lembrar dos 

episódios por meio dos quais adquirimos memórias semânticas: a aula de determinada 

matéria, a última vez que cheiramos uma rosa, o dia em que um poema ou verso foi 

memorizado. 

A memória implícita ou não declarativa é aquela constituída por habilidades, por 

hábitos.  Para Guerreiro e Caldas (2001, p. 59) é revelada quando a experiência prévia facilita 

o desempenho numa tarefa que não requer a evocação consciente ou intencional daquela 

experiência podendo dividir-se, segundo Carvalho e Peixoto (2011), em: 



21 
 

 Memórias de trabalho: é a interface entre a percepção da realidade pelos 

sentidos e a formação ou evocação de memórias. Como visto anteriormente, para alguns não é 

uma memória, mas um sistema gerenciador central, que mantém a informação “viva” pelo 

tempo suficiente para poder eventualmente entrar ou não na memória propriamente dita. 

 Memória de procedimentos: refere-se às capacidades ou habilidades motoras 

sensoriais e é chamada de hábito. Exemplos: andar de bicicleta e nadar. 

 Memória emocional: é o aprendizado emocional adquirido pelo 

condicionamento ao medo, por exemplo. Assim, não é um aprendizado declarativo. Ele é 

mediado por um sistema que pode operar de modo independente do conhecimento consciente. 

Isso não significa que não se tem acesso direto às memórias emocionais, significa apenas que 

se tem acesso às consequências – tais como a maneira como cada um se comporta ou como o 

corpo se sente nos mais variados contextos. 

Por fim, as memórias também podem ser classificadas pelo tempo que duram 

como: memórias de longa duração e de curta duração (GUERREIRO e CALDAS, 2001; 

IZQUIERDO, 2002; CARVALHO e PEIXOTO, 2011). 

As memórias de longo prazo são aquelas que demoram a ser consolidadas, mas 

das quais se podem recordar dias, meses ou anos depois de armazenadas (GUERREIRO e 

CALDAS, 2001; IZQUIERDO, 2002; CARVALHO e PEIXOTO, 2011). Moraes (2008) 

complementa: tem capacidade ilimitada ao contrário da memória de curto prazo e envolve 

processos separados, interdependentes e dinâmicos de armazenamento (transferência da 

informação da memória de curto prazo para a memória de longo prazo), consolidação ou 

estocagem (visual ou verbal) e resgate ou evocação (transferência da informação da memória 

de longo prazo para a memória de trabalho para ser utilizada). 

 

1.1.3. Funções Executivas 

 

Segundo Moraes (2008), a função executiva compreende as habilidades 

necessárias para o planejamento (formulação de um objetivo), antecipação (abstração), 

sequenciamento temporal, monitorização, seleção de estratégias e desempenho efetivo de 

atividades complexas. Relaciona-se também a flexibilidade de pensamento, atenção, memória 

de trabalho e resgate das informações armazenadas. São, portanto, atividades cognitivas que 

ajudam a manter um arranjo mental apropriado para alcançar um objetivo futuro e que 

envolvem o desempenho de subcomponentes como: focalização da atenção em informações 
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relevantes, inibição de processos e informações irrelevantes ou concorrentes, programação de 

processos para tarefas complexas que necessitam de alternância entre tarefas (gerenciamento 

de tarefas), planejamento de sequências de subtarefas e monitoramento do desempenho para a 

execução de um comportamento dirigido a objetivos (PARENTE E COLS., 2006). 

Toglia et al (2011) as identificam como: 

Uma faixa ampla de habilidades de desempenho que permitem que uma 
pessoa assuma um comportamento independente, propositado e 

autodirecionado. Habilidades cognitivas de níveis mais altos, incluindo o 

planejamento, a flexibilidade cognitiva, a organização, a solução de 
problemas e a autorregulação são componentes fundamentais da função 

executiva. Lezak e colegas (2004) identificaram quatro componentes 

primários das funções executivas: vontade, planejamento, ação propositada e 

conscientização e auto-monitoramento. [..] Vontade é a capacidade de 
formular uma intenção ou um objetivo e de iniciar uma ação. O 

planejamento envolve a capacidade de organizar eficientemente as etapas ou 

os elementos de um comportamento ou uma atividade e inclui a capacidade 
de olhar à frente, prever consequências, ponderar e fazer escolhas, conceber 

alternativas, manter a atenção e sequenciar a atividade. A ação propositada é 

a tradução de uma intenção em atividade, necessitando da capacidade de 
iniciar, trocar e interromper sequências (flexibilidade), bem como da 

autorregulação. A autorregulação envolve a capacidade de monitorar, 

autocorrigir e avaliar o desempenho (p. 777). 

 

Abreu (2007) refere que as tarefas cognitivas associadas à função executiva 

corresponderiam à adequação de um comportamento desejável para a resolução de atividades 

do dia-a-dia e são: iniciativa, gerenciamento de alternativas; avaliação das consequências; 

tomada de decisão; planejamento; implementação; monitoramento da ação; e correção e 

ajustes quando necessário. 

Os comprometimentos das funções executivas influenciam significativamente a 

participação social, as atividades diárias e os resultados funcionais. Toglia et al (2011) 

destacam: 

Os comprometimentos das funções executivas influenciam 

significativamente a participação social, as atividades diárias e os resultados 
funcionais. Clientes que exibem disfunção executiva podem ser capazes de 

verbalizar planos, porém têm dificuldades em realizá-los. Frequentemente, 

ocorre uma dissociação entre intenções manifestadas e ações. Isso cria hiatos 

entre o que uma pessoa precisa fazer ou quer fazer e o que a pessoa 
realmente faz. A diminuição de início, flexibilidade, impulsividade ou 

perseveração pode ser observada durante o desempenho (p. 777). 

 

Ainda, de acordo com Toglia et al (2011), alterações nas funções executivas 

podem ser mascaradas com atividades de vida diária ou rotinas familiares visto que essas não 

impõe desafios ou escolhas e são mais aparentes quando o indivíduo precisa realizar alguma 
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função em situações menos estruturadas, que requerem a execução de múltiplas tarefas ou que 

o mesmo enfrente o novo e o inesperado.  E exemplificam: 

Atividades que poderiam representar dificuldades incluem seguir as 

instruções para um novo local, escolher e solicitar um presente de um 
catálogo, organizar as atividades do dia, planejar um cardápio, almoçar, 

fazer um piquenique, tirar férias ou frequentar reuniões sociais; pesquisar e 

comparar preços para a entrega de flores, despachar um pacote pelo correio 
ou comprar um dispositivo eletrônico (p. 777). 

 

1.1.4. Linguagem 

 

A linguagem é a função cognitiva que permite comunicação e interação entre as 

pessoas. Depende da capacidade de compreensão e expressão (produção) da linguagem oral e 

escrita. Os distúrbios da linguagem recebem o nome de afasia. Moraes (2008) aponta “uma 

íntima relação entre linguagem e memória de longo prazo explícita, dificultando a avaliação 

individualizada de cada uma delas” (p. 88). 

Dentre as principais alterações da linguagem observadas por Moraes (2008) nos 

quadros demenciais, citamos: 

 Anomia (dificuldade de nomeação de objetos conhecidos);  

 Circunlóquios explicativos (invenção de histórias para justificar a dificuldade 

cognitiva, rodeio de palavras); 

  Parafasias (substituição de palavras); intrusões de palavras ou de temas de 

conversas anteriores. Discurso pobre, termo vagos (coisa, troço), neologismos (invenção de 

palavras), erros gramaticais, frases inacabadas. 

 Mussitação (emissão de sons confusos, murmúrios repetitivos).  

 Mutismo (ausência de linguagem verbal).  

 Ecolalia (repetição automática de palavras).  

 Anosognosia (dificuldade de compreensão), leitura (dislexia), escrita 

(disgrafia). 

 

1.1.5. Praxia ou planejamento motor 

 

Moraes (2008) define praxia como “a capacidade de formular, sequenciar, 

coordenar e executar gestos ou atos motores complexos e com finalidade determinada, 

espontaneamente ou sob comando” (p. 89). 
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Toglia et al  (2011) notam que a apraxia consiste no distúrbio do movimento 

habilidoso que não pode ser adequadamente explicado por comprometimentos motores ou 

sensoriais primários, problemas espaciais visuais, dificuldades de compreensão da linguagem 

ou problemas cognitivos isoladamente.  

Conforme Moraes (2008, p. 89) as apraxias podem se divididas em: 

 Apraxia Ideomotora: dificuldade na realização de ações que não dependem de 

objeto (gestos simbólicos ou ações sem propósito), como mímicas ou simulação da utilização 

de objetos. Incapacidade de transformar a ideia em ação. 

 Apraxia Ideatória: dificuldade de realização de ações que utilizam ou 

dependem de um objeto. Normalmente são ações motoras complexas que exigem 

sequenciamento lógico e harmonioso dos passos da tarefa. Por exemplo, martelar um prego, 

vestir-se, amarrar os sapatos, andar, cozinhar, etc. 

De acordo com Toglia et al (2011): 

O aspecto conceitual do planejamento motor inclui o conhecimento sobre as 
propriedades funcionais de um objeto, a ação do objeto e a sequência de 

ação. Erros conceituais, tradicionalmente denominados apraxia ideacional, 

envolvem a função do objeto, o conhecimento da ação e o conhecimento da 

sequência. Os clientes podem ser capazes de identificar e combinar 
corretamente os objetos, porém o uso inapropriado de objetos é 

frequentemente observado. Por exemplo, o cliente poderia tentar escovar o 

cabelo com uma escova de dente. Embora o reconhecimento do objeto possa 
estar intacto, a pessoa pode não ser capaz de associar o objeto ao plano de 

ação correto (p. 774). 

 

1.1.6. Função Visuoespacial 

 

A função visuoespacial refere-se à capacidade de localização no espaço e 

percepção das relações dos objetos entre si e localiza-se na região parieto-occipital. Está 

intimamente relacionada com as funções cognitivas (memória, função executiva, linguagem e 

praxia) (MORAES, 2008). Segundo Moraes, “o comprometimento da função visuoespacial 

leva a uma desorientação espacial, perdendo-se em trajetos habituais ou até mesmo dentro de 

casa” (2008, p. 89). 

 

1.1.7. Gnosia 

De forma ampla, a gnosia pode ser definida como a faculdade de perceber e 

reconhecer as coisas. Para Moraes (2008), os órgãos do sentido percebem o estímulo do 

mundo exterior e o transmitem ao sistema nervoso central, onde é decodificado e reconhecido.  
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A agnosia é a incapacidade de decodificação ou reconhecimento do 

estímulo, na ausência de comprometimento dos órgãos do sentido. Pode ser 

visual, auditiva, tátil ou associativa, podendo o paciente reconhecer os 
componentes do objeto, mas não reconhecendo o todo. (MORAES, 2008, p. 

89). 

 

Como visto anteriormente, as funções cognitivas são processos inter-relacionados 

que incluem a capacidade de perceber, organizar, assimilar e manipular informações que 

possibilitam que a pessoa processe as informações, aprenda e generalize.  Desta forma, o 

comprometimento de uma função pode significar o comprometimento das demais funções 

cognitivas. Era necessário, portanto, uma teoria que suportasse a estimulação da cognição de 

forma integrada, visando otimizá-las. É isso que abordaremos a seguir. 

 

 

 1.2. EM BUSCA DE UMA TEORIA 

 

 
Aos estudos sistemáticos sobre a vida adulta e a velhice, iniciados na 
psicologia nos anos 60, não serviam as teorias tradicionais sobre estágios, 

porque nelas não havia lugar para a velhice, vista como período de declínio. 

A noção de que era importante estudar o desenvolvimento humano como 
fenômeno que abrange toda a vida não era estranha a muitos desses 

cientistas, que conheciam as ideias dos precursores da Gerontologia nos 

séculos precedentes. (NERI, 2005, p. 151-152). 

 

De 1950 a 1960 apareceram as teorias de curso de vida e de estratificação etária 

em sociologia que defendiam a ideia de que as trajetórias evolutivas são socialmente 

construídas, não determinadas biológica e psicologicamente. Os três paradigmas – ciclo de 

vida, curso de vida e desenvolvimento ao longo da vida – convergiam na explicação do 

desenvolvimento humano nas ciências sociais e psicológicas (NERI, 2005). 

Nesse cenário propício a questionamentos e mudanças, nascia a Psicologia do 

Envelhecimento, caracterizada pela adoção de um enfoque de desenvolvimento ao longo de 

toda a vida (life-span). Segundo esse paradigma psicológico, o desenvolvimento é produto da 

interação dialética entre determinantes genético-biológicos e socioculturais. Nas palavras de 

Neri (2005, p. 155): 

Essa interação determina agendas de mudanças biológicas, psicológicas e 

sociais em parte compartilhadas, uma vez que somos parte de uma mesma 

espécie e vivemos na mesma época e lugar, em partes singulares, já que cada 

um tem modos peculiares de vivenciar os mesmos eventos.  
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A partir de então, grande parte dos estudos sobre o desenvolvimento humano tem-

se apoiado na perspectiva teórica do desenvolvimento ao longo de toda a vida, proposta, em 

1980, por Baltes, Reese e Lipsitt (SILVA e GUNTHER, 2000). Essa abordagem considera 

que sendo o desenvolvimento um processo multidirecional e multifuncional, influenciado 

pelo contexto histórico, abrangendo todo o curso de vida, ocorre um constante equilíbrio entre 

ganhos e perdas, que resulta numa variabilidade intra-individual e em plasticidade individual 

(BALTES, 1987 apud SILVA e GUNTHER, 2000).  

No paradigma de desenvolvimento ao longo da vida (life-span), a idade 

cronológica não é vista como variável causal, mas como um indicador dos eventos biológicos, 

sociais e psicológicos de natureza normativa e não-normativa que um indivíduo ou grupo 

etário já viveu e está vivendo. De acordo com este paradigma, existem três classes de 

influência (eventos) que atuam de forma concorrente na construção de regularidades e de 

diferenças individuais nas trajetórias de vida (CALDAS, 2006; NERI, 2005; 2006): 

a) Eventos normativos graduados por idade são aqueles que permitem ao 

indivíduo a aquisição de papéis e de competências sociais associados à idade cronológica.  

b) Eventos normativos graduados pela história são aqueles nos quais os 

determinantes biológicos e ambientais estão associados com o tempo histórico e o contexto, e 

grandes descobertas cientificas.  

c) Eventos não-normativos representam a terceira fonte de influência do 

desenvolvimento, sendo chamados de eventos críticos ou idiossincráticos, como por exemplo, 

acidentes, doenças repentinas, ou mesmo premiação da loteria. 

O Paradigma do Desenvolvimento ao Longo de Toda a Vida (Life-Span) é 

reconhecido como fundamental para a investigação gerontológica mais atual. Embora seja 

uma abordagem originada na Psicologia, esta perspectiva teórica é fruto de uma síntese entre 

as perspectivas sociológicas e psicológicas (CALDAS, 2006; NERI, 2005).  

Sob a ótica do paradigma do desenvolvimento ao longo da vida, podemos definir 

o envelhecimento como um processo de mudanças universais pautado geneticamente para a 

espécie e para cada indivíduo, que se traduz em diminuição da plasticidade comportamental, 

em aumento da vulnerabilidade, em acumulação de perdas evolutivas e no aumento da 

probabilidade de morte. O ritmo, a duração e os efeitos desse processo comportam diferenças 

individuais e de grupos etários, dependentes de eventos de natureza genético-biológica, sócio-

histórica e psicológica (NERI, 2005). 
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Mesmo sabendo que o processo de envelhecimento é heterogêneo e individual, 

decorrente de fatores genéticos, ambientais, culturais e subjetivos, grandes esforços têm sido 

registrados na Geriatria e na Gerontologia, no sentido de estabelecer padrões de 

envelhecimento com potencial preditivo e explicativo. 

O termo envelhecimento bem-sucedido é frequentemente atribuído a R. J. 

Havighurst, através de seu artigo publicado na primeira edição da revista The Gerontologist, 

uma das principais publicações no campo da Gerontologia (TOMASINI e ALVES, 2007; 

TEIXEIRA e NERI, 2008). 

Como uma alternativa ao paradigma “perda e declínio”, muito popular durante 

grande parte da curta história da gerontologia, o envelhecimento bem sucedido é descrito 

como uma nova abordagem ou “novo” paradigma teórico na geriatria e gerontologia 

(GARDNER, 2006). Desde então, a Gerontologia passou a investigar também os aspectos 

positivos da velhice, o potencial para desenvolvimento que é resguardado pelo processo do 

envelhecimento e, principalmente, a heterogeneidade, a multidimensionalidade e a 

multicausalidade associadas a esse processo (NERI, 2005). 

Em revisão da literatura, Phelan e Larson (2002) analisaram trabalhos que 

buscaram definir o envelhecimento bem-sucedido e identificar os prováveis 
indicadores do sucesso. Apesar de haver diferentes definições operacionais 

enfatizando a capacidade funcional, as seguintes características foram 

também consideradas: satisfação com a vida, longevidade, ausência de 

incapacidade, domínio/crescimento, participação social ativa, alta capa-
cidade funcional/ independência e adaptação positiva. (TEIXEIRA e NERI, 

2008, p. 83). 

 

Alguns autores afirmam que o bem-estar subjetivo é um critério essencial para a 

velhice bem-sucedida. Outros estendem essa noção, destacando a importância da prevenção 

da morbidade até o ponto mais próximo da morte (TEIXEIRA e NERI, 2008). As autoras 

destacam, ainda, a ideia proposta por Hansen-Kyle (2005) de que envelhecer com saúde 

refere-se a um conceito pessoal cujo planejamento deve ser focalizado na história, nos 

atributos físicos e nas expectativas individuais, constituindo-se, numa jornada e não num fim. 

Moraes (2008) afirma que no envelhecimento bem-sucedido a singularidade 

individual torna-se mais exuberante quando se avaliam ambas as dimensões, biológica e 

psíquica, associadas ao contexto familiar e social, ou seja, a integralidade do indivíduo. Nas 

palavras de Moraes (2008, p. 36): “o processo de envelhecimento é, portanto, absolutamente 

individual, variável, cuja conquista se dá dia após dia, desde a infância. A velhice bem-

sucedida é consequência de uma vida bem-sucedida”. 
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Gardner (2006) sustenta que nos anos 60, várias teorias sobre envelhecimento 

bem-sucedido foram propostas, porém duas se destacaram e são as mais populares e 

influentes de pesquisa e prática de envelhecimento saudável: o modelo de envelhecimento 

bem-sucedido de Rowe e Kahn (1997, 1998) e o modelo de otimização seletiva e 

compensação – SOC (Seleção, Otimização e Compensação) de Baltes e Baltes (1990). 

O modelo proposto por Rowe e Kahn (1997, 1998) é uma estrutura 

multidimensional composta de três componentes: (1) probabilidade baixa de doenças e de 

incapacidades relacionadas às mesmas; (2) alta capacidade funcional cognitiva e física; (3) 

engajamento ativo com a vida (GARDNER, 2006; TOMASINI e ALVES, 2007; TEIXEIRA 

e NERI, 2008).  

Isso implica dizer que pessoas que envelhecem de forma bem-sucedida são 

aquelas que apresentam, por exemplo, fatores de estilo de vida saudáveis, tais como dieta 

adequada, ausência do hábito de fumar e prática de atividades físicas; que estão utilizando 

ativamente habilidades de resolução de problemas, conceitualização e linguagem; que estão 

mantendo contatos sociais e estão participando em atividades produtivas (voluntariado, 

trabalho remunerado ou não remunerado (TOMASINI e ALVES, 2007). 

Conforme Gardner (2006), o modelo de envelhecimento bem-sucedido de Rowe e 

Kahn (1997, 1998) tem sido alvo de inúmeras críticas. Primeiramente, alguns autores 

argumentam que devido ao fato dos participantes terem que atingir todos os três critérios 

(evitar doenças, manter alta atividade cognitiva e física e envolvimento na vida cotidiana), as 

pesquisas baseadas nesse modelo estão voltadas para um pequeno e elitizado segmento da 

população. Além disso, o componente “viver sem doença e déficit” tem sido questionado. 

Vários pesquisadores alegam que a maioria dos idosos vive com algum grau de dependência 

ou de doença e, quando perguntados, esperam uma deterioração da sua capacidade física em 

função da idade cronológica. Segundo Gardner, “nessa perspectiva, a obtenção do status de 

envelhecimento bem-sucedido parece ser inatingível e não-realista” (2006, p.78). 

O modelo de otimização seletiva e compensação é um modelo psicológico que 

consiste em três estratégias adaptativas interrelacionadas: seleção, otimização e compensação 

(BALTES; BALTES, 1990, BALTES; CARTENSEN, 1996; FREUND; BALTES, 1998 apud 

GARDNER, 2006). 

Segundo Baltes e Cartensen (2000 apud TOMASINI e ALVES, 2007, p. 92), o 

metamodelo da otimização seletiva com compensação “define “sucesso” como o encontro de 
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objetivos e “envelhecimento bem-sucedido” como a minimização de perdas com a 

maximização de ganhos”. 

Seleção significa especificação e diminuição da amplitude de alternativas 

permitidas pela plasticidade individual, ou seja, se refere à perda ou restrição de certas 

funções associadas ao envelhecimento e à tarefa adaptativa de se concentrar nesses domínios, 

que são altamente prioritários de acordo com exigências ambientais, motivações individuais e 

capacidade biológica (GARDNER, 2006; NERI, 2006). Para Neri, “ela é tanto um requisito 

para os avanços quanto uma necessidade quando recursos, tais como tempo, energia e 

capacidade, são limitados. Pode ser eletiva ou orientada à recuperação das perdas” (2006, p. 

21- 22). 

A otimização está relacionada com o aumento e enriquecimento de reservas 

pessoais e maximização da duração da vida quantitativa e qualitativamente (GARDNER, 

2006). Para Neri (2006, p. 22):  

[...] quer dizer aquisição, aplicação, coordenação e manutenção de recursos 
internos e externos envolvidos no alcance de níveis mais altos de 

funcionamento. Pode ser realizada mediante a educação, a prática e o suporte 

social dirigidos à cognição, à saúde, à capacidade atlética e às habilidades 
artísticas e sociais. 

 

A compensação envolve a adoção de alternativas para compensar perdas 

funcionais derivadas do envelhecimento (GARDNER, 2006; NERI, 2006). São alguns 

exemplos de compensação o uso de aparelhos auditivos e de cadeiras de rodas, a utilização de 

pistas visuais para compensar problemas de orientação espacial e a utilização de deixas para 

auxiliar a memória. “Os três mecanismos são assumidos como universais e como sujeitos a 

ação consciente e inconsciente, operados pela pessoa ou por outrem, por indivíduos ou por 

instituições” (NERI, 2006, p. 22). 

Um exemplo da vida real que poderia ilustrar bem os três processos seria o 

de um corredor de maratona em idade avançada que pode manter a meta de 

vencer ao competir dentro de grupos de sua faixa etária e correndo percursos 
menores e mais fáceis (exemplos de seleção); trocando o tipo de calçado e 

aumentando o período de aquecimento (compensação) e usando dieta 

especial e vitaminas para melhorar o seu desempenho (otimização). 
(TOMASINI e ALVES, 2007, p. 92). 

 

De acordo com Neri (2006), a teoria de seleção, otimização e compensação (SOC) 

pode ser incorporada por diferentes perspectivas teóricas, incluindo a comportamental, a 

cognitiva, a de ação e a social-cognitiva; a diferentes processos (por exemplo, a memória e o 

funcionamento físico) e domínios (por exemplo, o bem estar subjetivo). Por tal motivo é 

apontado como um meta-modelo do desenvolvimento.  
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Quanto de seleção e compensação devem ser investidos para garantir a 

manutenção e estimular a otimização é uma questão de pesquisa. A literatura 

recente em gerontologia sugere que muitos idosos, em princípio, têm os 
recursos e as reservas necessárias para otimizar funções, mas encontram 

ambientes restritivos ou superprotetores que inibem a otimização. Não existe 

dúvida de que o processo de otimização será contingente em grande extensão 

para estimular e melhorar condições ambientais. Então, a sociedade 
desempenha um papel central em oferecer ambientes que facilitem a 

otimização. (BALTES e CARTENSEN, 2000 apud TOMASINI e ALVES, 

2007, p. 94). 

 

Assim, acreditando ser essa a melhor teoria para embasar a intervenção, voltaram-

se os esforços para a pesquisa de trabalhos que expusessem técnicas e estratégias utilizadas 

em programas de intervenção cognitiva que promovessem um padrão de envelhecimento sem 

declínio. 

 

 1.3. SOBRE PROGRAMAS DE INTERVENÇÃO COGNITIVA 

 

Moraes (2008) define reabilitação como o desenvolvimento do indivíduo até o seu 

mais completo potencial físico, psicológico, social, vocacional, de lazer e educação, de acordo 

com a sua fisiologia ou enfraquecimento anatômico e com suas limitações ambientais e, 

acrescenta: 

Segundo a OMS, o processo de reabilitação é um conjunto coordenado de 

intervenções de vários profissionais da área de saúde, sociais, educativas e 

profissionais, que possibilitam ao indivíduo o desenvolvimento máximo das 

suas habilidades biopsicossociais e vocacionais. Todo esse processo é 
individual e pautado na especificidade de cada caso. (MORAES, 2008, p. 

597). 

 

Moraes (2008), assinala que a reabilitação pode, didaticamente, ser subdividida 

em: 

 Reabilitação Física: compreende a restauração, melhora ou adequação das 

habilidades motoras, possibilitando uma independência funcional máxima compatível com as 

suas limitações. São objetivos da reabilitação física ou motora avaliar, tratar e integrar 

socialmente os indivíduos portadores de disfunções motoras. 

 Reabilitação Cognitiva: objetiva capacitar pacientes, familiares e cuidadores a 

conviver, lidar, contornar reduzir ou superar as deficiências cognitivas. 

Quanto à organização da atenção, a reabilitação é estruturada como uma 

intervenção qualificada após a instalação de um dano, configurada no pleno 
direito à saúde das pessoas com deficiência e do reconhecimento da 

dignidade humana. Conforme o modelo da história natural da doença a 
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reabilitação se acha no fim de uma linha de cuidado, na perspectiva de 

garantir uma atenção qualificada e especializada. (PEREIRA, 2009, p. 66). 

 

Em contrapartida, Parente et al (2006) mencionam que qualquer abordagem 

utilizada em benefício de pacientes e da comunidade que os cercam é conhecida como 

intervenção, que pode englobar estratégias preventivas, curativas e reabilitadoras, ou seja: 

Toda intervenção volta-se para o indivíduo e seu grupo social, de modo que 
possibilite a criação de condições de bem-estar e autonomia, com a 

construção de espaços de vida e de expressão da diversidade na trama do 

cotidiano. (RODRIGUES, 2008, p. 372). 

 

Como visto anteriormente, o termo intervenção é genérico e pode ter a 

reabilitação como meta e, nessa perspectiva, o termo reabilitação cognitiva talvez seja muito 

limitado e focado excessivamente em remediar ou compensar a diminuição das habilidades 

cognitivas (SOHLBERG & MATEER, 2009).  

Por não haver consenso quanto à nomenclatura, alguns pesquisadores admitem a 

adoção dos termos intervenção cognitiva e reabilitação cognitiva como sinônimos, 

normatizando que: 

Quando se tratar de intervenção cognitiva utiliza-se frequentemente o termo 
oriundo do trabalho com lesados cerebrais: reabilitação cognitiva. Este termo 

surgiu no final da década de 1980, sendo utilizado pela neuropsicologia para 

definir a recuperação de uma função cognitiva perdida. Seu conceito está 
inserido no espectro da intervenção cognitiva como uma das possibilidades 

de tratamento. (PARENTE ET AL, 2006, p. 260). 

 

Decerto a reabilitação cognitiva é uma das possibilidades de tratamento que 

compõem uma intervenção cognitiva. Assim, a maior ênfase de qualquer programa de 

intervenção (reabilitação) cognitiva “está em providenciar educação, criar conscientização e 

facilitar objetivos, ao invés do tratamento por si só”, como assinalam Sohlberg & Mateer 

(2009, p. 6).  

Neste contexto, a intervenção (reabilitação) cognitiva configura-se como uma área 

de atuação clínica interdisciplinar por englobar profissionais de áreas tais como medicina, 

neuropsicologia, fonoaudiologia, psicologia clínica e educacional, educação especial e terapia 

ocupacional, baseando-se em conhecimento científico acerca das relações cérebro- 

comportamento (ABREU & TAMAI, 2006; PEREIRA, 2008). 

Um programa interdisciplinar de tratamento deve enfatizar os mesmos 
objetivos principais durante o tratamento em vez de trabalhar atividades 

separadas. Por exemplo, o fonoaudiólogo poderia tratar problemas de 

atenção no contexto do material de linguagem, como ouvir fitas gravadas ou 
conversas; o neuropsicólogo poderia utilizar exercícios corretivos de 
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atenção; o fisioterapeuta poderia reforçar a atenção por meio de tarefas 

motoras; e o terapeuta ocupacional poderia abordar estratégias de atenção no 

contexto de autocuidado, lazer, comunidade ou atividades laborais. Uma 
abordagem integrada que ajude a pessoa a identificar padrões de 

comportamento por meio de diferentes atividades é fortemente defendida, 

em vez daquela que reforça a fragmentação que o cliente já percebe. 

(TOGLIA, GOLISZ & GOVEROVER, 2011, p. 751). 

 

Por se tratar de um tratamento biopsicossocial, que envolve pacientes e familiares, 

a intervenção cognitiva deve considerar as alterações físicas e cognitivas dos sujeitos, a 

cultura, o ambiente em que vivem, os fatores subjetivos e sua biografia (SANTOS, MOURA 

& HAASE, 2008).  

Atualmente, existe uma grande diversidade de técnicas e estratégias terapêuticas 

aplicáveis tanto a patologias e contextos específicos como em situações mais gerais, como por 

exemplo, em ações de educação em saúde e prevenção. 

Para pessoas com declínio cognitivo as intervenções, encontradas na literatura 

científica, compreendem (FRANCÉS ET AL, 2003; PARENTE ET AL, 2006): 

 Os que enfocam estimulação cognitiva; 

 Os que possuem como finalidade a diminuição da dependência do paciente 

pela reestruturação do ambiente; 

 Os que abordam a família do paciente. 

De acordo com Parente et al (2006), as intervenções para pessoas com déficits 

cognitivos podem ser divididas em dois grupos. O primeiro grupo consiste nas chamadas 

Intervenções de Estimulação Cognitiva Global, que propõem uma estimulação generalizada. 

Dentre elas estão: a terapia de orientação à realidade (TOR) e a terapia de reminiscência (TR). 

Em outro grupo, os programas de psicoestimulação adotam terapias mais individualizadas 

para distúrbios de funções específicas de cada pessoa enferma, como por exemplo, a 

reabilitação da memória e a reestruturação ambiental. 

Moraes (2008) destaca, entre as diferentes técnicas existentes, o treinamento 

cognitivo e a adaptação do ambiente. Segundo o autor, o treinamento cognitivo refere-se às 

abordagens que visam melhorar a utilização da memória e incluem: a repetição e o 

treinamento, as estratégias de aprendizagem e as compensatórias.  

Quanto ao treinamento cognitivo, Tamai e Abreu (2006) citam Prigatano (1986; 

2003), que afirma a existência de três princípios de treino cognitivo que facilitam a 

reabilitação: o uso de compensação para contornar o déficit; o uso de substituição por meios 

alternativos para resolver problemas; o retreino das funções cognitivas lesadas. 



33 
 

Dentre as estratégias para treinamento cognitivo, Moraes (2008) cita as seguintes: 

 Exercícios de repetição e treinamento: enfatiza os exercícios de memória. 

 Estratégias de aprendizagem: as estratégias de aprendizagem consideradas 

eficazes para pessoas com doença de Alzheimer são o pareamento de estímulos verbais e 

visuais, a aprendizagem sem erro e a recuperação espaçada. 

 Estratégias compensatórias: referem-se ao uso de apoios externos à memória 

como, por exemplo, blocos de notas, agendas, sinalizações e despertadores. 

 Terapia de reminiscência: apoia-se na rememoração de épocas e fatos 

passados, objetivando o idoso a colocar suas experiências em evidência. O trabalho 

frequentemente ocorre em grupo, por meio da utilização de fotografias, músicas, revistas, 

livros, vídeos, acessórios e objetos. Nesses grupos a reminiscência possibilita o 

estabelecimento de conexões entre o passado, o presente e o futuro das pessoas, encoraja a 

socialização, confere identidade e estimula a autoestima. 

 Terapia de orientação para a realidade: ocorre a partir da apresentação e 

repetição das informações sobre a orientação (tempo, lugar, pessoa), com o objetivo de 

possibilitar ao idoso a melhor compreensão do seu entorno e produzir aumento da sensação de 

controle e autoestima. 

Para Parente et al. (2006) a adaptação ou reestruturação do ambiente objetiva 

diminuir a dependência do indivíduo, fazendo com que ele seja capaz de executar tarefas 

diárias e consiga tomar decisões sozinho. Nas palavras de Moraes (2008, p. 368): 

A casa está fortemente associada à auto-expressão, à segurança física e 

psicológica, à privacidade, ao controle e ao status social. Portanto, a casa não 

é um espaço neutro. Para as pessoas idosas pode ter um aumento de 
significado porque está associada ao passado e à crescente quantidade de 

tempo que ali vivem. Assim, a identidade do ambiente deve ser preservada 

por meio da manutenção de objetos significativos para o idoso, por exemplo, 
porta-retratos, quadros enfeites, mesmo que para isto seja necessário algum 

tipo de adaptação, como trocar o vidro do porta-retrato por um plástico duro, 

mudar enfeites de lugar. 

 

Cabe, ainda, destacar as técnicas empregadas pelo Setor de Neurologia 

Comportamental e Demências do Hospital Universitário Antonio Pedro (HUAP) da 

Universidade Federal Fluminense (UFF) e pelo Programa Interdisciplinar de Geriatria e 

Gerontologia (PIGG), da mesma universidade (CAMARA et al., 2009; LOUREIRO et al., 

2011): 

 Técnicas comportamentais: Considera que as respostas comportamentais e 

emocionais podem ser condicionadas a certos estímulos que são indutores de respostas 
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específicas, envolvendo reforço positivo. Estimulam a mudança de comportamento indesejado 

do paciente, potencializando a participação nas atividades de vida diária e a socialização. 

 Terapia de Orientação para a Realidade: Deve-se evocar o passado para 

significação do "eu", como forma de prazer e lembranças positivas. No presente, promover a 

independência, a orientação temporal e estimular a socialização. No futuro, despertar o 

interesse em novos projetos de vida. Sugere-se, em atividade, utilizar calendários, relógios, 

nomes e ambientes do cotidiano do paciente, reforçando repetições em busca do aprendizado 

e da satisfação do paciente. 

 Estimulação Cognitiva: Com base na capacidade de adaptação e na plasticidade 

cerebral, deve-se estimular o que estiver conservado, compensar o que foi perdido e 

desenvolver potenciais remanescentes. As atividades propostas devem apresentar ludicidade, 

favorecer os atos da vida cotidiana, utilizando cores, dias da semana, mês e ano, hora, sabores. 

 Terapia de Reminiscências: Permite a valorização do passado e do 

conhecimento do paciente, favorecendo as conversas, ordenando cronologicamente fatos 

importantes e lembranças significativas da vida. Utilizar canções antigas, cartas, fotos, discos, 

presentes, álbuns de família, filmes, jornais, músicas, proporcionando lembranças agradáveis.  

 Técnicas de Validação: Objetiva oferecer suporte emocional e sentido às 

expressões das pessoas. "Proporcionar alívio de desconfortos emocionais e de conflitos 

relacionais. Visa ao aumento da atenção, do autocontrole, da autoestima e ao envolvimento da 

pessoa no contexto social natural", de modo lúdico. 

As abordagens cognitivas focam as modificações ambientais, a utilização de 

estratégias compensatórias e o treinamento das funções cognitivas comprometidas. Desta 

forma, para Otero e Scheitler (2001) as técnicas e estratégias na reabilitação cognitiva, podem 

ser dispostas em três níveis: 

1) Restauração: as funções cognitivas alteradas são estimuladas e melhoradas pela 

ação direta sobre elas;  

2) Compensação: assumindo que a função alterada não pode ser restaurada, tenta-

se potencializar o emprego de diferentes mecanismos alternativos ou de habilidades 

preservadas;  

3) Substituição: ensino de diferentes estratégias que ajudem o sujeito a minimizar 

os problemas resultantes das disfunções cognitivas. 

Como tudo que envolve a cognição e seus processos, a intervenção é tarefa 

complexa, não cabendo a uma única disciplina, avaliar e tratar os comprometimentos 
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cognitivos e por essa razão, faz-se necessária uma abordagem interdisciplinar para tratar o 

complexo de questões que surgem dos déficits cognitivos (TOGLIA, GOLISZ & 

GOVEROVER, 2011). Consequentemente, em uma equipe interdisciplinar, os terapeutas 

ocupacionais podem oferecem contribuição única para avaliação e reabilitação das 

habilidades cognitivas por sua bagagem educacional, seu conhecimento sobre a ocupação, seu 

treinamento em análise das atividades e a capacidade de analisar como a cognição é afetada 

por mudanças nas demandas e no contexto das atividades (TOGLIA, GOLISZ & 

GOVEROVER, 2011).  

Decerto, não restavam dúvidas de que seria necessário avaliar as pessoas idosas 

antes e após a intervenção. Nesse sentido, Tavares (2005), assinala que a avaliação pode ser 

definida como um processo que visa obter e interpretar os dados necessários para o 

planejamento de uma intervenção. 

A avaliação cognitiva tem como objetivo central verificar o funcionamento de 

diversas funções cognitivas e pode ser realizada através do uso de testes específicos que 

podem ser usados isoladamente ou em conjunto (bateria de testes). Nos contextos clínicos, 

ambulatorial e hospitalar são utilizados, muitas vezes, testes de rastreamento cognitivo 

(triagem cognitiva) que, por demandarem pouco tempo de aplicação, viabilizam a sua 

utilização. Tais testes caracterizam-se por avaliarem de forma breve e geral as funções 

cognitivas (ANDRADE  et al., 2004, FUZIKAWA et al., 2003).  

Usar um instrumento de avaliação validado é imprescindível tanto na clínica 

quanto na pesquisa, uma vez que direciona o tratamento e evidencia as 
alterações apresentadas pelo paciente. Esse instrumento é utilizado como 

parâmetro de comparação ao longo do tempo, identificando a eficácia do 

tratamento. (CARVALHO & PEIXOTO, 2012, p. 25). 

 

As ferramentas denominadas instrumentos de triagem ou rastreio cognitivo, são 

testes utilizados com a finalidade de avaliar, de maneira geral e simplificada, a condição de 

pessoas com suspeita de déficit cognitivo. Esses instrumentos não são suficientes para se 

obter um diagnóstico de demência, sendo necessário uma investigação mais detalhada 

incluindo testes neuropsicológicos específicos para cada função cognitiva investigada, além 

de um  levantamento clínico feito pelo médico responsável. No entanto, segundo Moura 

(2008), são úteis para um entendimento inicial sobre o funcionamento cognitivo. 

O Mini-Exame do Estado Mental (MEEM) (ANEXO I), elaborado por Folstein et 

al.
 
(1975), é um dos testes mais empregados e mais estudados em todo o mundo. Usado 

isoladamente ou incorporado a instrumentos mais amplos, permite a avaliação da função 

cognitiva e rastreamento de quadros demenciais (ALMEIDA, 1998; LAKS, 2003).  De acordo 
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com Ventura (2007) grande vantagem do MEEM é avaliar objetivamente uma queixa, muitas 

vezes subjetiva, de distúrbio cognitivo.  

O MEEM apresenta como principal característica ser um teste simples, de 

rápida aplicação, passível de reaplicação e que dispensa material 
complementar. Pode ser utilizado por profissionais de todas as áreas da 

saúde, sendo necessário apenas um treinamento simples para a aplicação e 

correção do teste. Como instrumento clínico, pode ser utilizado na detecção 
de perdas cognitivas, na estimação quantitativa da severidade dos déficits 

cognitivos, no seguimento evolutivo de doenças e no monitoramento de 

resposta ao tratamento ministrado. Como instrumento de pesquisa, tem sido 
largamente empregado em estudos epidemiológicos populacionais para 

avaliar o status do funcionamento mental dos participantes e podendo fazer 

parte integrante de várias baterias neuropsicológicas[..]. (MOURA, 2008, p. 

55). 
 

O minimental é um instrumento útil na triagem cognitiva por ser simples e de fácil 

aplicação, com duração de cinco a dez minutos e tem a vantagem de ser um dos poucos testes 

adaptados e validados para a população brasileira, sendo sua utilização recomendada pelo 

Ministério da Saúde, não só pela sua eficiência, mas porque já foram elaborados vários 

estudos sobre seu uso na população brasileira (SANTOS, 2010; MORAES, 2008; TAVARES, 

2005). É o teste mais utilizado para triagem cognitiva, seguimento evolutivo de pessoas 

demenciadas e monitoramento da resposta terapêutica (MORAES, 2008; PAPALÉO NETO, 

2007).  

O exame envolve duas categorias de respostas: verbais e não-verbais. O teste tem 

pontuação máxima de 30 pontos e avalia basicamente a memória (memória imediata, a 

evocação e a memória de procedimentos), atenção e concentração, orientação espaço- 

temporal, linguagem, gnosia, praxia, função executiva e função visuoespacial (MORAES, 

2008; CARVALHO & PEIXOTO, 2012). 

Para Moraes (2008) alguns cuidados que devem ser tomados na aplicação do 

teste, dentre as quais destacamos: 

 Não se deve dar pistas à pessoa; 

 Nunca falar que as perguntas serão fáceis, pois caso a pessoa encontre 

dificuldades em respondê-las ficará ansioso, comprometendo o exame. Não deixe que se 

percebam os erros cometidos; 

 No registro, deve-se ter o cuidado de falar as três palavras com clareza e 

pausadamente; 
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 Mostrar a frase “feche os olhos” e pedir para a pessoa “fazer o que está 

escrito”. As letras devem ter tamanho adequado. Não se deve falar para a pessoa, pois se está 

testando a leitura. 

 A cópia dos dois pentágonos avalia a presença dos cinco lados ou 10 ângulos e 

da interseção. Tremor e rotação devem ser ignorados. 

 

Quanto à interpretação do teste, Folstein, em 1975, padronizou o mesmo para ser 

utilizado em idosos com bom nível de escolaridade. O escore mínimo considerado normal foi 

de 24 pontos. O teste depende diretamente do nível de escolaridade, particularmente nos itens: 

atenção/cálculo, leitura e escrita (MORAES, 2008).  

No Brasil foram propostas várias validações do teste para delimitar pontuação de 

corte, pois desde a primeira versão publicada por Bertolucci e cols., foi observada a grande 

influência da escolaridade sobre os escores totais do MEEM (BERTOLUCCI, 1994; 

BRUCKI, 2003; LOURENÇO & VERAS, 2006; MORAES, 2008). A tendência atual para 

ausência de transtorno cognitivo é considerar o ponto de corte de 13 para analfabetos, 18 para 

indivíduos com 1 a 7 anos de escolaridade e 26 para idosos com oito ou mais anos de 

escolaridade (BERTOLUCCI, 1994; MORAES, 2008).   

 Amplamente utilizado o MEEM configura-se como um teste de rastreio para a 

prática clínica diária, principalmente entre os profissionais que trabalham com intervenções 

cognitivas, propiciando o raciocínio clínico e a elaboração do plano de tratamento e a 

reavaliação (ABREU, 2007). 

Com o envelhecimento populacional, temos um maior número de idosos que irão 

atingir maior longevidade, consequentemente, com chances de apresentar queixas cognitivas 

que são próprias do processo de senescência (PAPALÉO, 2007; NERI, YASSUDA & 

CACHIONI, 2004).  

Inúmeros estudos documentam que, com o envelhecimento, muitos idosos 

poderão apresentar um real declínio de suas funções cognitivas, em particular, na memória, 

sendo essa uma das queixas mais comuns nessa faixa etária (MORAES, 2008; 

ABRISQUETA-GOMEZ, SANTOS, 2006; MCINTYRE e ATWAL, 2007; EYMARD, 

2005). 

Pesquisas demonstram que alguns subsistemas da memória são especialmente 

vulneráveis ao processo de envelhecimento biológico, como por exemplo, a memória 

operacional e a memória episódica. Ao longo das últimas décadas, muitas hipóteses foram 

elaboradas na tentativa de explicar o pior desempenho de idosos em tarefas de memória. Essas 
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hipóteses versam sobre as alterações neurológicas que ocorrem no envelhecimento, 

relacionadas à diminuição na velocidade do processamento das informações; alterações 

cognitivas, como menor uso de estratégias durante a memorização; e mudanças no estilo de 

vida do idoso, como a redução nas oportunidades de estimulação cognitiva em virtude da 

aposentadoria ou do isolamento social. Ou seja, idosos podem ter diminuído, 

significativamente, as atividades ocupacionais, de lazer e sociais que estimulam sua 

capacidade mental, o que pode contribuir para o agravamento das dificuldades (CARVALHO, 

2006; NERI, YASSUDA & CACHIONI, 2004). Segundo Carvalho (2006, p. 16), “esses tipos 

de queixas, quando detectadas precocemente, podem ser reversíveis”. 

Na contracorrente da possibilidade de viver com qualidade, nossa sociedade 
modela as famílias para que os indivíduos se aposentem, se isolem das 

relações sociais de trabalho, desorientem-se no tempo e das funções que 

anteriormente realizavam, para desempenhar em suas vidas um único 
propósito, “descansar”. (ABRISQUETA-GOMEZ, SANTOS, 2006, p. 157). 

 

 Observamos que fatores psicossociais, como isolamento e solidão, podem 

interferir no desempenho de memória de idosos. 

“Pesquisas recentes sugerem que a participação em atividades e redes de suporte 

social e emocional está associada a menor declínio cognitivo na velhice” (CARVALHO, 

2006, p. 16). 

É comum, durante o processo de envelhecimento, o surgimento de queixas 

relacionadas a distúrbios de memória (VENTURA e col, 2007).  Os estudos com idosos na 

comunidade confirmam essa impressão: Almeida (1998) destaca que cerca de 59,1% dos 

idosos  em sua amostra queixaram-se de problemas  de memória. Em estudo realizado por 

Souza e cols. (2006), 66,2% dos idosos avaliados mencionaram alguma dificuldade de 

memória.  Bolla e cols. relataram que essa queixa foi encontrada em 80% dos indivíduos 

examinados. Dos idosos avaliados por Almeida et al. (2007) 96% destes relataram queixas 

referentes à memória. 

Resultados de pesquisas indicam que o cérebro mantém um grau de capacidade de 

crescimento e regeneração ao longo da vida que pode ser induzido por meio de atividades e 

exercícios de estimulação mental (FOSTER, 2011). 

De acordo com Yassuda (2002) muitos estudos indicam que intervenções 

envolvendo técnicas de memorização, relaxamento e atenção, podem gerar efeitos positivos e 

duradouros em idosos, especialmente quando empregadas em grupo. Em estudo realizado por 

Souza e cols. (2005), 66% dos idosos apresentaram um aumento do desempenho cognitivo 

após as atividades de intervenção. 
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Salthouse (2006) fez um apanhado de pesquisas que buscam validar a “hipótese 

do exercício-mental”, ou seja, de que a taxa de declínio cognitivo associado à idade será 

menos pronunciada em pessoas que são mentalmente ativas. Segundo o pesquisador, existe 

uma variabilidade substancial no desempenho cognitivo entre indivíduos de todas as idades, 

possivelmente explicada pelos fatores associados a um estilo de vida, como o nível de 

participação em atividades de estimulação mental. 

Neste contexto, o objetivo da intervenção cognitiva em idosos saudáveis, isto é 

aqueles que não apresentam déficits cognitivos significativos, é melhorar o uso de suas 

capacidades, favorecendo a conquista de uma nova condição de equilíbrio em que se constate 

a melhoria de seu desempenho cognitivo global (GUERREIRO & CALDAS, 2001). Assim, 

organizamos a intervenção em cinco etapas: palestra, inscrições, avaliação cognitiva inicial 

(MEEM), realização da oficina e avaliação cognitiva final (Figura 02).  

 

Figura 02 – ETAPAS DA INTERVENÇÃO COGNITIVA 

 

 

Conforme este planejamento inicial, a palestra visava informar aos sujeitos como 

o trabalho seria desenvolvido, afirmando a importância da avaliação cognitiva antes e após a 

intervenção para rastreio das funções cognitivas e eficácia do tratamento. Esta proposta foi 

idealizada para idosos saudáveis, pois um dos objetivos seria avaliar o impacto das oficinas de 

intervenção cognitiva, e assim identificá-la como uma estratégia de caráter preventivo e não 

somente reabilitador.  

Os encontros seriam compostos por uma parte teórica e outra prática. A parte 

teórica teria um papel de educação para a saúde e buscaria facilitar o entendimento das 

mudanças fisiológicas associadas ao envelhecimento cognitivo e dos fatores que contribuem 

para um bom desempenho. Os exercícios desenvolvidos objetivariam aprimorar, manter e 

resgatar capacidades a partir da otimização da performance cognitiva. Seriam desenvolvidas 

atividades individuais e em grupo. Entre os materiais utilizados, podemos citar: jogos de 

memória, exercícios de atenção e concentração, recursos audiovisuais, livros, etc. A 

metodologia baseava-se no Modelo de Seleção, otimização e compensação proposto por 

Baltes e Baltes (Figura 03).  

 

PALESTRA INSCRIÇÕES 
AVALIAÇÃO 
COGNITIVA 

INICIAL 

OFICINA 
COGNITIVA 

AVALIAÇÃO 
COGNITIVA 

FINAL 
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Figura 03 - PROPOSTA METODOLÓGICA DA INTERVENÇÃO 

 
 

 

As atividades foram planejadas a fim de exercitar equilibradamente as funções 

cognitivas e desenvolver-se-iam em grupo ou individualmente, em dois módulos, compostos 

por cinco encontros cada com temáticas previamente escolhidas (Figura 04).  

 

Figura 04 – ORGANIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO COGNITIVA  

 

Com o planejamento finalizado, partiu-se ao encontro dos idosos para 

apresentação da proposta e início da intervenção.  

  

SELEÇÃO 

•Avaliação cognitiva; 

•Identificação dos déficits 
cognitivos; 

•Seleção de atividades.  

OTIMIZAÇÃO 

•Treino Cognitivo; 

COMPENSAÇÃO 

•Estratégias Compensatórias 
Externas. 

•Estratégias Compensatórias 
Internas. 

•O que é envelhecimento? 

•Saúde do Idoso e cognição; 

•O que é memória? 

•Fortalecendo a Atenção; 

•Categorização, memorização e resgate de dados com eficiência;  

MÓDULO I 

•Associando ideias; 

•Estratégias Compensatórias Externas: Organização e Mudanças no ambiente; 

•Estratégias Compensatórias Externas: Anotações e Lembranças; 

•Estratégias Compensatórias Internas: Otimizando a capacidade pessoal; 

•Olimpíadas da Memória. 

MÓDULO II 
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“Viver é um rasgar-se e 

remendar-se”. 

ROSA, 2009. 

 

“O que podemos contra 

todas as forças que ao nos 

atravessarem nos querem 

fracos, tristes, servos e tolos? 

Criar: a resposta alegre!”. 

 

DELEUZE, 1992. 

 

CAPÍTULO 2 - DA DECEPÇÃO À 

INQUIETAÇÃO 
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2.1. DESTRONAMENTO E RESSIGNIFICAÇÃO DE SABERES 

 

Seguindo o planejado, a intervenção iniciou com uma palestra expondo a proposta 

de trabalho a ser desenvolvida. Apesar dos idosos serem estimulados a opinar, fez-se um 

longo silêncio. 

Logo duas questões se impuseram: Quem são esses sujeitos? O que demandam?  

Passado o desconforto inicial, os idosos expuseram que as atividades 

desenvolvidas anualmente eram definidas no grupo e que o tema recorrente era a memória ou 

a falta dela. Ao ampliar a discussão, vários foram os relatos de esquecimentos em atividades 

rotineiras (como horários de medicação, compromissos, itens a serem comprados no 

supermercado, entre outros), perda de objetos ou dificuldades de atenção e concentração (na 

leitura, por exemplo). Não obstante, era nítida a associação entre esquecimento e quadros 

demenciais. 

Beauvoir (1990) observou em seu ensaio sobre a velhice que depois dos 60 anos, 

mais da metade das pessoas consideram-se em mau ou péssimo estado de saúde e que esse 

sentimento nem sempre corresponde à realidade, no sentido de que, abstração feita das 

afecções caracterizadas, traduz essencialmente um reflexo de medo diante do processo e das 

manifestações do envelhecimento. 

Notoriamente as queixas de memória eram relatadas a partir de histórias comuns, 

em experiências compartilhadas pelo grupo. Assim, tornava-se impossível não encontrar 

testemunhas dos fatos narrados.  

De acordo com Guareschi (1996) estar em relação é condição sine qua non para a 

existência de grupos. Consequentemente, constatamos a existência de um grupo formado por 

pessoas em relação, reunidas em torno de uma problemática comum e heterogêneas nos 

modos de envelhecer, ou seja, estavam “vinculadas pela interdependência de sua condição, 

projeto e/ou trajetória social”, conforme Afonso (2006, p. 12). 

 Para Rodrigues (2008, p. 26), “os trabalhos em grupo permitem a articulação 

entre o individual e o coletivo; é no processo de realização das ações e das relações que a 

pessoa percebe-se, identifica-se positivamente, aprende, transforma e permite incluir-se 

socialmente”. 

 Em concordância com a proposta de trabalhos em grupo, a Portaria nº 2.854, de 

19 de julho de 2000 do Ministério da Previdência e Assistência Social, os centros de 

convivência para idosos são caracterizados como espaços destinados a idosos e familiares, 
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onde são desenvolvidas atividades planejadas que contribuam para a autonomia, o 

envelhecimento saudável, evitando o isolamento social.  

Atendendo a essa determinação, o centro de convivência em questão foi criado a 

partir de um projeto de educação em saúde, objetivando abordar temas referentes ao processo 

de envelhecimento. Porém, sem negligenciar o objetivo primário, transformou-se em um 

espaço de congregação e de rememoração, pois os frequentadores envelheceram 

compartilhando, em algum momento, famílias e histórias de vida, ou seja, relacionaram-se 

continuadamente no tempo.  

Deste primeiro contato, uma interposição: Como intervir cognitivamente 

considerando a biografia dos sujeitos? 

Ao abordar o tema da intervenção cognitiva a descrevemos como um tratamento 

que enfatiza a educação e a conscientização em prol dos objetivos propostos, portanto, um 

percurso de apropriação do processo de envelhecimento com reconhecimento das possíveis 

alterações cognitivas (SOHLBERG & MATEER, 2009). 

O mentor da educação para a consciência foi o educador brasileiro Paulo Freire 

(1921 – 1997). No livro “Conscientização”, de 1979, ele defende a ideia de que a educação e 

a conscientização são inseparáveis, prenunciando que todo aprendizado está intimamente 

associado à tomada de consciência de uma situação real e vivida pelo sujeito.  

Em seu percurso, Freire (1979) afirmou que para ser válida, toda ação educativa 

deve necessariamente estar precedida de uma reflexão e de uma análise do meio de vida 

concreto do educando, ou melhor, a quem queremos ajudar educar. Caso essa reflexão sobre o 

homem não seja feita, correríamos o risco de adotar práticas que o reduzem à condição de 

objeto. Segundo Teixeira (2002, p, 23), “na medida em que o homem, integrado em seu 

contexto, reflete sobre este contexto e se compromete, constrói a si mesmo e chega a ser 

sujeito”. 

Na prática, sustentada por Freire (1987), sujeitos, co-intencionados à realidade, se 

encontram numa tarefa em que ambos são sujeitos no ato, não só de desvelá-la e, assim, 

criticamente conhecê-la, mas também no de recriar este conhecimento; nesse movimento, “ao 

alcançarem, na reflexão e na ação em comum, este saber da realidade, se descobrem como 

seus refazedores permanentes” (p.32).  

Caniglia (2005) refere-se a esse modelo metodológico de intervenção em terapia 

ocupacional como “Sociocultural Comunitário”, sendo o trabalho desenvolvido junto com 

comunidades de um modo geral, enfatizando os aspectos sócio-político-culturais do contexto 
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em questão. Segundo ela, parte sempre do que é inerente ao povo, sobretudo do que as 

pessoas assimilam como sujeitos, não lhes fornecendo, portanto, coisas prontas, mas 

procurando trazer valores que lhe são inerentes, criando condições para que os indivíduos os 

assumam e não somente os consumam. 

Cavalcanti e Galvão (2007) mencionam que na terapia ocupacional social dois 

elementos fundamentais foram emprestados de Paulo Freire: a conscientização e o diálogo. 

De acordo com as autoras: 

É preciso conhecer como vivem, onde moram, como se constroem as 

relações familiares, os laços de amizade e os desejos. As condições de 
moradia revelam uma série de relações entre o conjunto da sociedade e os 

grupos sociais específicos e influenciam, por outro lado, as estratégias 

pessoais e grupais de produção da autoestima. É fundamental estar atento, 

também, às representações vinculadas às gerações e aos gêneros [...] Exige-
se, então, do terapeuta ocupacional a capacidade de constituir intervenções 

coerentes com as culturas e contextos locais específicos, fato que determina 

uma ruptura com ações moduladas por procedimentos técnicos 
preestabelecidos (p. 352). 

 

Nessa perspectiva de trabalho, de ação prática, precisamos admitir que as 

comunidades, os idosos em questão, possuem um saber que lhes é próprio. De saída, esse é o 

desafio que se impõe aos profissionais de saúde. 

A sujeição dos corpos (poder disciplinar) e o controle da população 

(biopoder) configuram uma sociedade normalizadora que resulta do poder 

sobre a vida. As individualidades e coletividades são construídas e 
desconstruídas, segundo regiões, idades, estilos de vida, e o que é perigoso 

se identifica por meio do cálculo de morbidade provável. Os saberes 

especializados na prevenção dos riscos de morrer e de adoecer ganham 

proeminência na sociedade. Os médicos e demais profissionais da saúde se 
tornam, na atualidade, os novos sacerdotes que se encarregam da direção da 

vida de todos e de cada um, responsabilizando-os pelos males que os 

acometem, e disponibilizam seus saberes e serviços para o governo das 
populações, em seus mínimos detalhes.  (TÓTORA, 2009, p. 2 -3). 

 

Segundo Tótora (2008), o que singulariza a época atual é a articulação de uma 

cultura de desvalorização da velhice a tecnologias de poder de intervenção e controle sobre o 

corpo dos velhos. Em conformidade, nós, profissionais de saúde, tendemos a abusar de dados 

epidemiológicos, como sendo as únicas informações com credibilidade para planejar nossas 

intervenções (TEIXEIRA, 2002). Esquadrinhamos, classificamos e impomos modos de vida. 

Seguimos, construindo e desconstruindo individualidades e coletividades, opomos o doente ao 

saudável segundo as estatísticas de incidência de doenças e pesquisas que mensuram os riscos 

de morbidade de certos estilos de vida (TÓTORA, 2008). Como salienta Quaresma (2008) ao 
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citar Puijalon e Trincaz (2000), “As etapas da vida já não são consideradas como etapas 

sucessivas duma história de vida única, mas como grupos sociais a gerir” (p. 23).  

Para Teixeira (2002) esta postura de detentores do “fazer viver” deve-se, em parte, 

à formação, que desconsidera o saber dos sujeitos. Os profissionais de saúde são formados 

acreditando ter a resposta para os males das pessoas, situam-se como proprietários do saber 

que deve ser repassado; assumindo uma postura de especialistas salvadores dos demais. O 

“saber tudo” pressupõe um saber absoluto que não permite indagações. Sem dialogar, velhos e 

jovens movidos por ideais de vida são responsabilizados e culpabilizados por seus infortúnios. 

Como os sacerdotes do passado, decretamos que “a responsabilidade pelo sofrimento é do 

próprio homem em queda pelo pecado, imprimindo nele uma consciência culpada”, como 

assinala Tótora (2008, p. 4).  

Nesse contexto, as políticas de saúde, nas quais se inserem os terapeutas 

ocupacionais, objetivam gerir as populações, instituindo verdadeiros programas de 

administração da saúde. Assim, proliferam discursos sobre como envelhecer. Lopes (2011) 

afirma: 

Essas estratégias conservadoras de prevenção e promoção da saúde partem 

da premissa de que disponibilizar informação seria suficiente para dar aos 
indivíduos o poder de mudar seus hábitos ou práticas cotidianas, enfim seu 

estilo de vida, como se as decisões nesse campo se baseassem somente no 

uso da razão. Castiel ressalta que não é assim: “Estilo de vida ativa e 

saudável é uma ideia extremamente normatizadora, relacionada à crença de 
que você tem escolhas como cidadão consumidor, presumidamente 

autônomo. A realidade, porém, é que a maioria da população do mundo não 

tem escolhas”. A ilusão de poder “cuidar da própria vida” trazida por esse 
tipo de discurso acarreta, ainda, a responsabilização e culpabilização da 

vítima. Se alguém sofre de obesidade, por exemplo, é porque não faz uma 

“alimentação saudável” e não se exercita o suficiente. Condicionantes 
sociais, econômicos e culturais não são considerados (p. 13). 

 

Contrário a essa postura de detentores de um saber, Freire (2001) nos adverte que 

quanto mais ampliamos nossos conhecimentos em torno do homem, de sua forma de estar 

sendo no mundo, substituímos a visão ingênua e deformada, por uma visão crítica. Sobre isso, 

o autor observa: 

Não devo julgar-me, como profissional, ”habitante” de um mundo estranho; 

mundo de técnicos e especialistas salvadores dos demais, donos da verdade, 

proprietários do saber, que devem ser doados aos ignorantes e incapazes. 
Habitantes de um gueto, de onde saio messianicamente para salvar os 

“perdidos”, que estão fora. Se procedido assim, não me comprometo 

verdadeiramente como profissional nem como homem. Simplesmente me 

alieno. Todavia, existe algo que deve ser destacado. Na medida em que o 
compromisso não pode ser um ato passivo, mas práxis – ação e reflexão 
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sobre a realidade -, inserção nela, ele implica indubitavelmente um 

conhecimento da realidade (p. 20 – 21). 

 

Para Cavalcanti e Galvão (2007, p. 352): 

Não se trata de conceber o terapeuta ocupacional como aquele que 
estabelece programas de ação do alto grau de seu conhecimento técnico, pois 

existem desconhecimentos mútuos que precisam diminuir, para que se 

definam programas de ação em terapia ocupacional. É imperativo 
estabelecer um diálogo; isso significa que o profissional e o sujeito precisam 

aprender. Cada pessoa, cada grupo social precisa descobrir a seu modo, as 

dimensões e possibilidades da realidade. Nesse processo, se valoriza o saber 
de todos. A técnica é composta por tecnologias historicamente e 

culturalmente definidas. Na ação, é preciso que o técnico saiba 

redimensionar o próprio saber, saiba transitar em relações de alteridades 

sociais e culturais. 
 

É no diálogo, na convivência com os sujeitos que envelhecem, vendo o outro 

como um possível de si, que os profissionais de saúde e das mais diversas áreas, poderão 

compreender os modos de viver e envelhecer. Para Freire (1987, p. 9) “os dialogantes 

“admiram” um mesmo mundo; afastam-se dele e com ele coincidem; nele põem-se e opõem-

se”. Abandonar essa postura de detentor de um poder que não permite indagações e, portanto, 

não dialoga, significa abandonar o poder em favor de um processo de desenvolvimento e 

planejamento coletivo, admitindo que o saber seja produzido em interação dentro de um 

contexto (TEIXEIRA, 2002; FREIRE, 1979). Nessa perspectiva, Castro, Lima e Brunello 

(2001, p. 57) ressaltam: 

Assim, nessa nova perspectiva de atuação que compreende a conexão de 

espaços diferentes, sujeitos diferentes, projetos singulares e a aproximação 

de culturas diversas, é que se pode recolocar em questão as atividades em 
Terapia Ocupacional. Não se trata de construir modelos, receitas, bulas, 

indicações de atividades, mas de construir com cada paciente, junto com ele, 

uma trajetória singular, um projeto de vida, uma forma de sair das malhas 
aprisionantes de uma vida relegada a espaços muitos restritos e estreitos. 

Trata-se de ampliar a vida, buscar interlocuções, conexões, favorecer 

encontros, possibilitar trânsitos novos, empreender um conjunto de ações 
que se tornarão uma “nova” ponte de interação do sujeito com a época e o 

local no qual vive, configurando, assim, a partir das atividades, uma nova 

entrada social. 

 

De fato, para Rodrigues (2008) o caráter participativo do planejamento é essencial 

quando se espera que todos os atores envolvidos sejam ativos nas diferentes etapas do 

processo. Nas palavras de Castro, Lima e Brunello (2001, pp. 46-47): 

São várias as atividades possíveis e vastos são seus sentidos. A nova direção 
da prática propõe uma atuação no campo das possibilidades e recursos, de 

entrada no circuito de trocas sociais: o lúdico, o corpo, a arte, a criação de 

objetos, os estudos e o conhecimento, a organização dos espaços e o cuidado 
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com o cotidiano, os cuidados pessoais, os passeios, as viagens, as festas, as 

diversas formas produtivas, a vida cultural, são alguns exemplos de temas 

que referendam, conectam e agenciam experiências, potencializam a vida, 
promovendo transformações, produzem valor. 

 

Sobremaneira, tratava-se de desconstruir a visão estreita para trilhar um novo 

caminho construído coletivamente. Inevitavelmente, esse percurso significaria um retorno à 

Terapia Ocupacional, como descobriríamos a seguir. 

 

 

2.2. A CONTRIBUIÇÃO DA TERAPIA OCUPACIONAL À GERONTOLOGIA: A 

ATIVIDADE HUMANA COMO ESPECIFICIDADE 

 

Precisava fazer alguma coisa com os braços e as mãos. Então, por conta 

própria, chamamos uma TO (Terapeuta Ocupacional). À noite, chega uma 

linda loira de olhos azuis. Simpática. Conversamos, ela fez uns exames nos 
braços e mãos. 

– Come sozinho? 

– Não. 

– Como não? Mas já dá pra você comer sozinho. Tirou da bolsa duas tirinhas 
de couro, colocou na minha mão, pegou um garfo, deu uma entortada e 

pimba. Não é que dava? Incrível. 

– Escova os dentes sozinho? 
– Não. 

Tirou da bolsa outra tirinha e pimba, também deu. 

– Empurra a cadeira de rodas? 

– Não. 
– Tente. 

Tentei. De pouquinho em pouquinho, ela andava. Mas era uma cadeira muito 

dura, mesmo uma pessoa normal tinha dificuldade em empurrá-la. 
– Então arrume outra. 

Realmente, eu deveria estar tentando fazer as coisas sozinho, mas é que 

nessa casa era difícil mesmo. No banheiro, a cadeira não entrava, e 
geralmente eu rangava deitado. Mas era bom começar a agitar e, segundo 

ela, dava pra eu fazer muita coisa (PAIVA, 1982). 

 

 

O excerto acima foi retirado do livro “Feliz Ano Velho” de Marcelo Rubens 

Paiva, publicado originalmente em 1982, onde o escritor relata o acidente que o deixou 

tetraplégico.  No trecho o escritor define com maestria o objetivo primário da Terapia 

Ocupacional, ou seja, habilitar pessoas a participar das atividades de vida diária, sendo este 

objetivo “alcançado por meio do trabalho com pessoas e comunidades para aumentar suas 

habilidades para o engajamento nas ocupações que elas querem, desejam ou precisam 

participar” (CAZEIRO et al., 2011, p. 9). 
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Tudo aquilo que o homem faz para dar conta da sua sobrevivência, da sua 

própria história, para ampliar a qualidade de sua existência, suas 

experiências subjetivas e sua participação no mundo é objeto da atenção 
realizada pelos terapeutas ocupacionais, que, com suas formas de 

compreender e intervir, podem aumentar a potência de agir das pessoas 

atendidas e instaurar aberturas para a expressão e a liberdade, com 

autonomia, protagonismo e responsabilidade. Na terapia ocupacional, o 
cuidado com a atividade humana e sua importância nas diferentes esferas do 

viver se faz de modo que ela possa tornar-se “uma senha” que favoreça a 

entrada e crie aberturas no mundo humano. Nesse âmbito, há uma 
valorização dos cuidados de si, das atividades da vida cotidiana e de sua 

organização, em que a gestão dos tempos e dos espaços dá novos contornos 

às múltiplas formas de existência, que são observadas, acompanhadas e 

problematizadas (OTHERO, 2010, p.37). 

 

Tamai e Cardoso (2010) afirmam que a Terapia Ocupacional promove o 

desenvolvimento, o tratamento e a reabilitação de indivíduos ou grupos que necessitam de 

cuidados, de modo a ampliar seu desempenho e participação social, por meio de instrumentos 

que envolvem a atividade humana. A identidade da profissão está relacionada às atividades de 

vida diária cabendo aos terapeutas ocupacionais assumir como objeto da ação terapêutica a 

pessoa e suas necessidades e não a doença e seus sintomas (CRUZ, CORDEIRO e 

IOSHIMOTO, 2008).  

Segundo a Associação Brasileira dos Terapeutas Ocupacionais (ABRATO) é 

competência do terapeuta ocupacional (CAZEIRO ET AL, 2011, p. 10): 

[...] o diagnóstico do desempenho ocupacional nas áreas das atividades de 

vida diária, atividades instrumentais de vida diária, trabalho e produtivas, 
lazer ou diversão e nos componentes de desempenho sensório-motor, 

integração cognitiva, e componentes cognitivos, habilidades psicossociais e 

componentes psicológicos, por meio da utilização de métodos e técnicas 
terapêuticas ocupacionais. O terapeuta ocupacional é um profissional, 

membro da equipe interdisciplinar de assistência à saúde, cujo foco é 

auxiliar o indivíduo a desenvolver ou restaurar habilidades e melhorar sua 

adaptação para desempenhar as atividades que ele deseja e precisa, 

considerando seus potenciais, limitações e sua história pessoal. 

 

Portanto, a competência do terapeuta ocupacional assim como dos demais 

profissionais que cuidam de sujeitos idosos e não de doenças está em perceber o que o sujeito 

precisa e quer fazer, procurando desenvolver, favorecer, facilitar, promover as condições de 

habilitar ou reabilitar para a vida e ser um mediador entre o mundo particular do indivíduo e o 

mundo de possibilidades; para isso o terapeuta ocupacional deve ser um bom encaminhador, 

promovendo “encontros” entre o indivíduo e as atividades significativas para sua vida 

(CANIGLIA, 2005). 

Essas considerações colocam diante do ser humano a importância da 

interdisciplinaridade, mas, provavelmente, é na área da saúde e, mais 
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especificamente, em Gerontologia que ela passa a assumir papel de 

relevância. A esse respeito, Minayo assim se expressa: “Há áreas de 

investigação e prática que nunca poderiam ser abrangidas através de uma 
única disciplina. Este é o caso da saúde do idoso, em que as questões 

biológicas estão imbricadas com relações sociais, expressões emocionais, 

razões culturais e ambientais”. De fato, tendo em mente que a saúde tem de 

ser vista em sua integridade, não se pode permitir sua fragmentação em 

saúdes física, mental e social, e, portanto, parte-se de uma visão holística 

que supõe entendê-la na interface da grande diversidade de 

disciplinas. Tal diversidade, segundo Nunes, torna-se mais complexa 

quando a realidade da saúde ultrapassa a dimensão individual e passa 

à esfera coletiva (PAPALÉO NETTO, 2007, p.151). 

 

Como já visto, o objetivo primário da Terapia Ocupacional é habilitar as pessoas 

para a participação nas atividades da vida cotidiana. De maneira resumida, a prática da 

Terapia Ocupacional inclui (CAZEIRO et al., 2011, pp. 16-17):  

a) Métodos e estratégias selecionadas para o processo de intervenção, como: 

estabelecimento e restauração de habilidades que não foram desenvolvidas ou encontram-se 

alteradas; compensação, modificação e adaptação da atividade ou do ambiente para melhorar 

o desempenho; manutenção ou melhoria das capacidades sem as quais o desempenho das 

atividades da vida diária estaria reduzido; promoção da saúde e do bem estar para habilitar ou 

melhorar o desempenho em atividades de vida diária; prevenção de barreiras para o 

desempenho, incluindo a prevenção de deficiências; 

b) Avaliação de fatores que afetem as atividades da vida diária, atividades 

instrumentais da vida diária, atividades educacionais, de trabalho, lúdicas, de lazer e 

participação social, incluindo: fatores cliente: tais como as estruturas e funções corporais 

(neuromuscular, sensorial, visual, perceptual, cognitiva); hábitos, rotinas, papéis e padrões de 

comportamento; contextos cultural, físico, ambiental, social, espiritual e demandas de 

atividades que afetem o desempenho de atividades; entre outros. 

c) Intervenções e procedimentos para promover ou aumentar a segurança e o 

desempenho em atividades da vida diária, atividades instrumentais da vida diária, atividades 

educacionais, de trabalho, lúdicas, de lazer e participação social, incluindo: uso terapêutico de 

ocupações e atividades; treinamento do autocuidado, automanutenção, manutenção do lar e 

reintegração na comunidade e no trabalho; desenvolvimento, tratamento e compensação de 

habilidades físicas, cognitivas, neuromuscular, sensorial e comportamental; educação e 

treinamento de indivíduos, incluindo a família, cuidadores e outros; modificação de ambientes 

(casa, trabalho, escola e comunidade) e adaptação do processo de realização das atividades; 

entre outras.  
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Neste contexto, Ribeiro e Oliveira (2005) notam que a ação terapêutica deve 

investir na complexidade da vida cotidiana da pessoa englobando os aspectos práticos, 

concretos, simbólicos, relacionais e materiais, de forma a produzir movimentos capazes de 

oferecer suportes, proteção e resolução de problemas. 

As atividades humanas são constituídas por um conjunto de ações que 

apresentam qualidades, demandam capacidades, materialidade e estabelecem 

mecanismos internos para sua realização. Elas podem ser desdobradas em 
etapas, configurando um processo na experiência da real vida do sujeito. A 

linguagem da ação é um dos muitos modos de conhecer a si mesmo, de 

conhecer o outro, o mundo, o espaço e o tempo em que vivemos, e a nossa 

cultura. Ela se apresenta como uma experiência organizada em estruturas 
definidas cujas bases referem-se à realidade do homem como ser social e ao 

seu relacionamento com seu “em torno” material. O que se estabelece no 

decorrer da realização de atividades em Terapia Ocupacional é um campo de 
experimentação, no qual se instala um processo dinâmico, caracterizado 

como fio condutor de uma história peculiar, que se constrói na relação 

terapêutica, a cada momento ou situação, de modo sempre singular. São elas 
que darão forma e estrutura ao fazer dos sujeitos atendidos, estabelecendo 

um sistema de relações que envolve a construção da qualidade de vida 

cotidiana. (CASTRO, LIMA & BRUNELLO, 2001, p. 47). 

 

A Terapia Ocupacional construída na atualidade tenta explicar e dar sentido à vida 

afirmando a importância de uma diversidade dos fazeres que estejam ancorados no cotidiano e 

na cultura humana: 

[...] “a vida humana constitui-se em uma de suas dimensões num continuum 
incessante de atividades”, atributo que conecta os terapeutas ocupacionais 

num exercício profissional que as relaciona com a produção de vida, com os 

modos de estar no mundo e ainda com os modos de invenção de novas 
formas de viver. (OTHERO, 2010, p. 37). 

 

Partindo da premissa de que adoecer faz parte da processualidade própria do 

viver, Othero (2010) destaca que o adoecimento causa rupturas e mudanças de percurso e 

estabelece uma nova cotidianidade, que passa a ser ditada pela rotina do tratamento, 

instaurando assim um conjunto de novas atividades que chamam ao cuidado de si e que 

demandam espaço e tempo próprios, negociando território com os projetos de vida da pessoa. 

Entretanto, “ainda estamos vivos, ainda em processo, até morrer” (LUFT, 2004, p.143). 

Deste modo, a Terapia Ocupacional traz no bojo de sua prática a oferta de escuta e 

acolhimento à forma singular com que cada um vive, envelhece. Nesse sentido, a ação 

profissional pode contribuir, portanto, para a organização de estratégias de enfrentamento das 

novas necessidades que se colocam, dentre as quais colaborar para a tessitura de uma rede de 

suporte. “Ao mesmo tempo, convida a resgatar, como diz Quarentei, a criação de mais vida 

em tudo que é vivo”, afirma Othero (2010, p. 39).  
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2.3. A COGNIÇÃO NOS AFAZERES COTIDIANOS 

 

Conceitualmente, o termo atividades da vida diária (AVD) poderia aplicar-se a 

todas as atividades que as pessoas realizam rotineiramente (JAMES, 2011). Entretanto, na 

Terapia Ocupacional, as AVD são definidas de modo mais restrito como atividades que são 

orientadas para o cuidado com o próprio corpo (TAMAI, 2010; CAZEIRO et al., 2011; 

JAMES, 2011), sendo fundamentais para a vida no mundo social, por permitirem a 

sobrevivência e o bem estar. Estas atividades incluem (CAZEIRO et al., 2011; JAMES, 

2011): tomar banho de chuveiro/banheira, controle dos esfíncteres, vestir-se, comer, 

alimentação, mobilidade funcional, dispositivos de cuidado pessoal, higiene e arrumação 

pessoal, atividade sexual, sono/repouso e higiene no vaso sanitário. 

As atividades instrumentais da vida diária (AIVD) são definidas como “atividades 

orientadas para a interação com o ambiente e, que com frequência, são de natureza complexa” 

(JAMES, 2011, p. 547). Para CAZEIRO et al., (2011, p. 43) “são atividades que apoiam a 

vida diária de casa e na comunidade que, frequentemente, requer maior complexidade de 

interações do que o autocuidado usado na AVD”. As AIVD também incluem 11 categorias de 

atividade (JAMES, 2011; CAZEIRO et al., 2011): cuidar dos outros, cuidar de animais de 

estimação, criação dos filhos (educar criança), uso de dispositivos de comunicação, 

mobilidade na comunidade, controle financeiro, saúde e manutenção, estabelecimento e 

manutenção da casa, preparação de refeição e limpeza, procedimentos de segurança e 

respostas de emergência e fazer compras. 

Moraes (2008) assinala que a independência e autonomia nas atividades da vida 

diária e instrumentais da vida diária estão intimamente relacionadas ao funcionamento 

integrado e harmonioso das seguintes grandes funções ou domínios: cognição, humor, 

mobilidade e comunicação. 

Um bom exemplo de como as funções cognitivas são essenciais para a realização 

das atividades da vida diária, nos é dado por Moraes (2008, p. 15) ao propor a análise do 

“banhar-se”, que depende da: 

 Memória: lembrar-se do horário e importância do banho; onde é o banheiro e o 

chuveiro; não deixar o chuveiro ligado; 

 Função executiva: retirar a roupa, sequência do banho, ligar e controlar a 

temperatura do chuveiro; enxugar-se; 

 Linguagem: ler o rótulo do xampu e condicionador, etc. 
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 Praxia: retirar a roupa, ligar o chuveiro, ensaboar-se e enxugar-se; 

 Gnosia: percepção da temperatura da água, reconhecimento dos objetos 

necessários para o banho; 

 Função visuoespacial: localização do banheiro e do chuveiro, posição dentro 

do Box ou banheira, utilização da bucha, uso da toalha. 

 

A análise da atividade “banhar-se” permitiu compreender a relação entre os 

componentes cognitivos e as etapas da tarefa. Nessa perspectiva, Moraes (2008) propõe uma 

tabela (Tabela I) onde relaciona a cognição, as atividades instrumentais da vida diária e 

atividades instrumentais de vida diária: 

 

TABELA I – FUNÇÕES COGNITIVAS E AS ATIVIDADES DA VIDA DIÁRIA (MORAES, 2008). 

 MEMÓRIA FUNÇÃO 

EXECUTIVA 

LINGUAGEM PRAXIA GNOSIA FUNÇÃO 

VISUOESPACIAL 

Tomar banho +++ +++ + +++ + ++ 

Vestir-se +++ +++ 0 +++ ++ ++ 

Uso do vaso sanitário ++ ++ 0 +++ + ++ 

Transferência 0 + 0 ++ 0 + 

Continência 0 0 0 + 0 0 

Alimentar-se + ++ 0 +++ + + 

Preparo de refeição ++++ +++ + +++ + ++ 

Controle dos remédios ++++ +++ + ++ + + 

Fazer compras ++++ +++ +++ ++ ++ ++ 

Controle das finanças ++++ +++ + ++ + + 

Uso do telefone ++ ++ +++ ++ + + 

Arrumar a casa ou 

pequenos trabalhos 

domésticos 

++ ++ + +++ + ++ 

Lavar e passar a roupa ++ ++ + +++ + ++ 

Sair sozinho para lugares 

mais distantes 

++++ ++++ +++ ++ + ++++ 

++++ Participação muito significativa 

+++ Participação significativa 

++ Participação moderada 

+ Pouca participação 

0 Nenhuma participação 

 

Pensar, lembrar, raciocinar e compreender o mundo ao nosso redor são 

fundamentais para realizar as atividades da vida cotidiana. “A cognição consiste em processos 

inter-relacionados que incluem a capacidade de perceber, organizar, assimilar e manipular as 

informações que possibilitam que a pessoa processe as informações, aprenda e generalize”, 

conforme assinala Toglia; Golisz e Goverover (2011, p. 750). 

 Logo, comprometimentos cognitivos podem resultar em limitações significativas 

das atividades e restrições na participação em todos os aspectos da vida do sujeito, por 

exemplo, o esquecimento do horário do remédio pode comprometer todo um tratamento. De 

acordo com Toglia; Golisz e Goverover (2011, pp. 750-751), “as limitações cognitivas 



53 
 

também podem diminuir o senso de competência e autoestima de uma pessoa, criando 

maiores dificuldades para adaptação às demandas da vida cotidiana”. 

Está muito bem estabelecido que limitações da atenção, memória e funções 

executivas podem afetar profundamente as funções diárias do indivíduo. 
Mesmo alterações leves na habilidade de prestar atenção, processar, recordar 

e agir sobre a informação podem ter efeitos significativos no complemento 

das tarefas diárias básicas. Considerar a destreza cognitiva requisitada para 
preparar uma refeição satisfatoriamente serve como exemplo. O indivíduo 

deve planejar o cardápio, identificar os ingredientes necessários, elaborar 

uma lista de compras dos itens solicitados, deixar tempo suficiente para as 
compras e para preparar a refeição. Depois o indivíduo deve organizar uma 

sequência de muitas atividades de preparação da comida, de uma forma 

coerente, para que tudo esteja pronto na hora do jantar. Até um déficit leve 

de atenção ou função executiva pode tornar essa dificuldade ineficiente, ou 
mesmo impossível. (SOHLBERG, MATEER, 2009, p. 7). 

 

 

Na terapia ocupacional a avaliação cognitiva de idosos visa fornecer informações 

claras e compreensíveis sobre o efeito dos comprometimentos cognitivos sobre as atividades 

de vida diária e atividades instrumentais de vida diária, educação, trabalho, brincadeiras, lazer 

e participação social. Consequentemente, os objetivos do tratamento terapêutico ocupacional 

para déficits de atenção, memória ou comprometimentos cognitivos são: reduzir as limitações 

das atividades, estimular a participação em atividades cotidianas e ajudar pessoas a 

adquirirem as capacidades de que necessitam para controlarem suas vidas e desenvolverem 

maneiras saudáveis e satisfatórias de viver (TOGLIA; GOLISZ e GOVEROVER, 2011). 

A terapia ocupacional em gerontologia visa manter, restaurar e melhorar a 

capacidade funcional, mantendo o idoso independente mais tempo possível. 

É um tratamento dado ao idoso objetivando facilitar-lhe a possibilidade de 
viver de maneira peculiar seu processo de envelhecimento. (TAMAI, 2007; 

BARRETO E TIRADO, 2006). 

 

Conforme Barreto e Tirado (2006) a atuação do terapeuta ocupacional tem como 

objetivo geral promover o desempenho dos idosos nas atividades da vida diária, nas 

atividades instrumentais da vida diária, nas atividades de trabalho e nas atividades de lazer. E 

complementam: 

O processo terapêutico ocupacional se inicia com a identificação das 

habilidades e das limitações funcionais do idoso através da avaliação, que 

pode ser considerada o início do processo terapêutico. Com base nessas 
informações, são elaborados o planejamento e a implementação da 

intervenção, seguida de reavaliações periódicas. (BARRETO e TIRADO, 

2006, p. 1210). 

 

A ênfase da terapia ocupacional é na capacidade de desempenho funcional das 

pessoas compreendida nos aspectos sensório-motores (praxias, coordenação motora, 
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percepção e habilidades); nos componentes de integração cognitiva (memória, atenção, 

concentração, entre outros) e nos aspectos psicossociais (valores, interesses, papéis e relações) 

que são considerados essenciais para a realização das atividades cotidianas de autocuidado, de 

trabalho e de lazer (BARRETO e TIRADO, 2006).  

As atividades que os seres humanos fazem cotidianamente têm sido desde a 

origem da Terapia Ocupacional, objetos de seu interesse e atenção constante. 

Indubitavelmente os sujeitos desempenham uma gama de ocupações ao longo de sua vida; tais 

ocupações são classificadas em categorias chamadas áreas de Ocupações, ou áreas de 

Desempenho Ocupacional, as quais incluem (CAZEIRO et al., 2011): Atividades da vida 

diária; Atividades Instrumentais da vida diária; Descanso e sono; Atividades educacionais; 

Atividades Laborais; Atividades lúdicas; Atividades de Lazer e Participação Social. 

Miralles e Ayusa (2005) e Pedral e Bastos (2008), afirmam que as atividades 

dependem de cada cultura, que regula os detalhes para que as mesmas sejam 
desempenhadas de forma adequada, de modo que a sua aquisição se constitui 

em um veículo para incorporar e assumir como os próprios valores e crenças 

da cultura. As AVDs também apresentam uma função social, por serem 

consideradas indispensáveis para que o sujeito seja reconhecido como um 
membro de determinada comunidade. Por outro lado, as AVDs conformam a 

identidade de cada sujeito, constituindo-se em formas de expressão e 

diferenciação pessoal, bem como vinculados com a própria sexualidade (por 

exemplo, barbear-se, maquiar-se, depilar-se, decorar a casa) (CAZEIRO et 

al., 2011 pp. 45-46). 

 

O estudo das atividades nos propõe o contato com a história da civilização 

humana e identifica para nós um campo de valores, anseios e buscas que ocorrem segundo as 

experiências culturais e a vida social. Para Castro, Lima e Brunello (2001) na prática da 

Terapia Ocupacional “a vida cotidiana é vista como pano de fundo, a linha de referência pela 

qual podemos nos orientar” (p. 48). Vejamos um trecho do poema de Cora Coralina, 

intitulado “Estas mãos” (2002, pp. 62-63): 

Mãos que varreram e cozinharam.  

Lavaram e estenderam roupas nos varais.  

Pouparam e remendaram. 
Mãos domésticas e remendonas.  

Íntimas da economia, do arroz e do feijão, da sua casa [...]  

[...] Minhas mãos doceiras... Jamais ociosas.  

Fecundas. Imensas e ocupadas. Mãos laboriosas.  
Abertas sempre para dar, ajudar, unir e abençoar. 

Mãos de semeador... 

Afeitas à sementeira do trabalho. 
Minhas mãos raízes 

Procurando a terra. 

Semeando sempre. 
Jamais para elas os júbilos da colheita.  
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Pela poesia, Cora Coralina apresenta-nos as atividades e questões rotineiras que 

compõem os acontecimentos diários de sua vida. Ao discorrer sobre os afazeres cotidianos 

nos permite entrar em contato com valores, comportamentos e funções concernentes à mulher, 

inserida culturalmente em uma determinada época. Logo, “atividade humana é, portanto, da 

ordem dos sujeitos e do coletivo, perpassada por fluxos de sentido subjetivos, culturais, 

históricos, sociais, compondo múltiplos territórios existenciais”, afirma Othero (2010, p. 37). 

Desta forma, pensar as atividades humanas, ou melhor, ser terapeuta ocupacional 

é antes de tudo, encontrar sujeitos, desvelar rotinas, adentrar sonhos e projetos, aprender com 

medos e superações. E isto, veremos a seguir. 
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CAPÍTULO 3 - 

ENCONTRO DE SUJEITOS... ESTÍMULOS À VIDA 

  

[Gostar de seu velho corpo 

com sua necessidade de 

cuidados e de amor, de mais 

treinamento para que 

funcione direito, de paciência 

porque nem sempre é como 

me lembro que foi um dia, é 

uma forma de felicidade que a 

experiência pode ensinar.  

LUFT, 2004, p. 130.  ] 
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3.1. PLANEJANDO COLETIVAMENTE A OFICINA 

 

Afonso (2006) afirma que o termo oficina tem sido usado para designar um 

trabalho estruturado com grupos, independente do número de encontros, sendo focalizado em 

torno de uma questão central que emerge em um grupo, em um contexto social, sendo útil nas 

áreas de saúde, educação e ações comunitárias.  Para a autora: 

A oficina deve ser um trabalho aceito pelo grupo, nunca imposto. Isto pode 

significar que o grupo, como um todo, encomende a intervenção ou que, 
diante da proposição da Oficina por um terceiro – como no caso de uma 

escola pública que propõe a oficina, aos pais – o grupo venha a aceitá-la e 

dela se apropriar. Muitos trabalhos em instituições de saúde, educação ou em 
projetos sociais têm esse caráter (AFONSO, 2006, p. 31). 

 

Assim, a oficina foi planejada conjuntamente a partir de uma palestra, onde foram 

problematizadas situações cotidianas vivenciadas pelos idosos com alterações cognitivas. 

Amparados na ideia de que a ênfase de qualquer intervenção cognitiva consiste em 

providenciar educação, criar conscientização e facilitar objetivos, ao invés do tratamento por 

si só, propusemos uma retomada reflexiva do próprio processo de envelhecimento. Para 

Freire (1979) é necessário antes de tudo provocar uma atitude crítica, de reflexão, que 

comprometa a ação. 

Corroborando com a ideia acima, Lima, Castro e Brunello (2001, pp. 49-50) 

assinalam que: 

Na Terapia Ocupacional, as atividades possibilitam a cada um “ser 

reconhecido e se reconhecer por outros fazeres”; elas permitem conhecer a 

história de vida dos sujeitos. A partir do encontro inicial, entre terapeutas e 

pacientes estabelece-se um resgate biográfico no campo das atividades, no 
qual se descobrem interesses, habilidades e potencialidades que delineiam 

caminhos possíveis no rol das atividades e produções humanas. No 

desencadear dos encontros um novo vínculo e um novo conhecimento se 
constelam. A história pessoal é contada aos poucos, e nesse 

acompanhamento e nessa escuta é possível mapear também necessidades e 

possibilidades que estabelecerão um conjunto de práticas centradas no fazer 

humano, que poderão ser realizadas individualmente ou em grupo. Essas 
práticas visam à conquista da independência e à organização de um cotidiano 

potencializado e vivificado. 

 

Caniglia (2005) propõe que no processo terapêutico ocupacional ocorre 

concomitantemente a dinâmica do sujeito terapeuta ocupacional e a dinâmica do sujeito 

paciente, ou seja: 

Temos a finalidade do sujeito terapeuta ocupacional: a saúde práxica (ou o 

ser práxico) e a finalidade do sujeito cliente: o projeto/objeto. Os projetos 
práxicos estão no contexto dos afazeres cotidianos do indivíduo, ou seja, no 
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lar, no trabalho, no lazer, etc. Quanto aos meios (instrumentos), 

exemplificando, um meio do terapeuta ocupacional pode ser a goniometria 

ou um teste projetivo. Um meio do paciente pode ser um serrote ou agulha e 
linha. Todavia, é importante esclarecer que essa composição é didática e 

necessária no processo acadêmico. Na prática, esse processo é sintetizado 

num processo único: o processo terapêutico ocupacional. (CANIGLIA, 

2005, p. 123). 

 

A intervenção cognitiva, intitulada “Oficina Cognitiva para Idosos” ocorreu em 

quatro módulos, cada módulo com cinco encontros com duas horas de duração (Figura 05). A 

intervenção teve como objetivo geral, trabalhar a cognição, apropriando os sujeitos sobre seu 

processo de envelhecimento, considerando suas biografias, suas histórias de vida. Entre os 

objetivos específicos citamos: conscientizar sobre as alterações cognitivas que podem surgir 

com o envelhecimento, melhorar a atenção e concentração; trabalhar a criatividade e a 

expressão verbal (oral e escrita) e não verbal (comunicação de sentimentos e emoções); 

promover a socialização; trabalhar aspectos relacionados à saúde; melhorar a autoestima a 

partir do resgate de histórias individuais e coletivas e estimular a adoção de estratégias de 

estímulo à cognição.  

Todos os sujeitos foram submetidos a uma triagem cognitiva. A aplicação do 

minimental permitiu identificar as funções cognitivas que necessitavam ser estimuladas, 

facilitando a escolha de atividades que estimulassem a tomada de consciência das 

modificações cognitivas vividas no envelhecimento, por vezes limitantes e desafiadoras. 

As atividades foram planejadas em concordância com as técnicas e estratégias 

utilizadas na reabilitação cognitiva, a partir da problematização de situações cotidianas feita 

pelos idosos, obedecendo aos níveis propostos por Otero e Scheitler (2001): restauração, 

compensação e substituição. Dentre as estratégias utilizadas destacamos: estimulação ou 

treino cognitivo, terapia de reminiscências, organização do ambiente e estímulo à adoção de 

estratégias compensatórias internas e externas. 

 

Figura 05. ETAPAS DA INTERVENÇÃO OFICINA COGNITIVA PARA IDOSOS.
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3.2. OS ENCONTROS E A DIVERSIDADE DOS SUJEITOS 

 

Os encontros eram compostos por uma parte teórica e outra prática. A parte 

teórica incluiu palestras sobre os temas significativos definidos e discussão sobre o conteúdo 

exposto. Esses temas significativos foram inspirados pela convivência com idosos, em 

concordância com as orientações de Freire (1979, p. 18), onde: 

Devemos perceber que as aspirações, os motivos e os objetivos contidos nas 

temáticas significativas são aspirações, motivos e objetivos humanos. Não 
existem em alguma parte “fora”, como entidades estáticas; são históricas 

como os homens mesmos; consequentemente, não podem ser captadas 

prescindindo dos homens. Captar estes temas é compreendê-los, e 
compreender, portanto, os homens que os encarnam e a realidade à qual se 

referem. 

 

Diante da impossibilidade de compreender temas como “Envelhecimento” e 

“Velhice” prescindindo os sujeitos em processo, fez-se necessário que os homens implicados 

os compreendessem também. “A procura temática converte-se assim numa luta comum por 

uma consciência da realidade e uma consciência de si”, afirma Freire (1979, p. 18).  

De maneira geral, as palestras versaram sobre o processo de envelhecimento e 

suas implicações na cognição, valorizando o saber desses idosos e incentivando-os a uma 

tomada de consciência de seus projetos existenciais (Figura 06). Na prática, a 

problematização do cotidiano possibilitou confrontar e validar informações científicas, 

engajando-os enquanto cidadãos, detentores de um saber gerador de transformações. Nas 

palavras de Freire (1979, p. 20-21): 

O importante é advertir que a resposta que o homem dá a um desafio não 

muda só a realidade com a qual se confronta: a resposta muda o próprio 

homem, cada vez um pouco mais, e sempre de modo diferente. “Pelo jogo 
constante destas respostas o homem se transforma no ato mesmo de 

responder”, diz Paulo Freire. No ato mesmo de responder aos desafios que 

lhe apresenta seu contexto de vida, o homem se cria, se realiza como sujeito, 
porque esta resposta exige dele reflexão, crítica, invenção, eleição, decisão, 

organização, ação... todas essas coisas pelas quais se cria a pessoa e que 

fazem dela um ser não somente “adaptado” à realidade e aos outros, mas 

"integrado". 

 

A parte prática intercalou atividades específicas para o treino cognitivo 

(exercícios de atenção e concentração, técnicas de memorização, etc.), atividades de 

reminiscência (entre as quais podemos citar a construção de álbuns e da genealogia da família, 

a narração de histórias pessoais a partir da visitação fotográfica da cidade de Belém-PA) e 

treino de utilização de estratégias compensatórias internas e externas (agendas, calendários, 
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lista de compras, de remédios, etc.). Entre os materiais utilizados, podemos citar: jogos de 

memória, jogos de computador, quebra-cabeças, desafios matemáticos, exercícios de atenção 

e concentração, jogos dos sete erros, recursos audiovisuais, poesias, jornais, fotografias, 

biografias, músicas, etc.  

 

Figura 06. TEMAS ABORADADOS POR MÓDULO 

Módulo I – A cognição e os 
modos de envelhecer 

1º. O que é envelhecimento? 
2º. O que é cognição? 
3º. A cognição e as atividades de vida diária 
4º. Porque e como estimular a cognição? 
5º. Saia da rotina e estimule seu cérebro 

Módulo II – Questões sobre 
memória 

6º. O que é memória? 
7º. As fases da memória: Atenção e recepção da informação, 
Codificação, Armazenamento da Informação e Recuperação ou resgate. 
8º. Os tipos de memória. 
9º. Por que lembramos e esquecemos? 
10º. Como anda sua memória? 

Módulo III - Estratégias para 
manter e melhorar a memória 

11º. Fortalecendo a atenção e a concentração 
12º. Estratégias compensatórias internas para codificação da 
informação. 
13º. Estratégias compensatórias internas de recuperação da 
informação. 
14º.  Estratégias compensatórias externas: anotações e lembranças. 
15º. Estratégias compensatórias internas: organização e mudanças no 
ambiente. 

Módulo IV – A memória 
autobiográfica como recurso 
de estimulação cognitiva 

16º. Quem sou eu? 
17º. Apresentando minha família 
18º. Belém da memória 
19º. Memórias de uma história 
20º. Projetos futuros 

 

 

No módulo I “A cognição e os modos de envelhecer” abordou-se o processo de 

envelhecimento e a influência do mesmo sobre a cognição, considerando a experiência dos 

envolvidos, valorizando suas queixas e propondo uma reflexão a partir do próprio 

envelhecimento e, por conseguinte, a identificação de comportamentos que estimulariam ou 

não a cognição. 

Ao entrar em contato com o próprio envelhecimento o sujeito pode perceber que 

algumas alterações cognitivas evidenciaram-se após o abandono de atividades sociais, de 

lazer e/ou ocupacionais. Trata-se do abandono de papéis que a sociedade por vezes impõe ao 

idoso e este acaba por se ajustar. Para Mercadante (2005, p. 32): 
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A vivência primeira da velhice se dá no corpo. O corpo por si só não revela 

como atributo a velhice, mas uma vez que ela, como estigma, se instala no 

corpo, ela passa a inquietar o idoso. Certamente, a inquietação é decorrente 

de uma avaliação também estigmatizada e, assim sendo, uma abominação do 

velho diante de seu próprio corpo. A visão de um corpo imperfeito – “em 

declínio”, “enfraquecido”, “enrugado” etc. – não avalia só o corpo mas 

sugere imediatamente ampliar-se para além do corpo, sobre a personalidade, 

o papel social, econômico e cultural do idoso. 

A sociedade tende a privilegiar o envelhecimento biológico conformando papéis e 

comportamentos, negando a possibilidade de projetos futuros aos que envelhecem. 

Contrapondo-se a essa ideia reducionista de envelhecimento, Beauvoir (1990, p.469) afirma 

que “a velhice não é a “súmula” de nossa vida”.  

“O que é envelhecimento?” foi o tema do primeiro encontro. A partir desse 

questionamento, os idosos foram motivados a retratar com palavras, suas percepções sobre o 

processo de envelhecer.  

 Em sua maioria, os sujeitos, momentaneamente, desnortearam-se. A frase dita em 

coro – “Não sei, não sou velha!”, reprodução típica do discurso da sociedade ocidental, 

revelou sujeitos desapropriados de sua condição humana, negando a velhice como parte do 

ciclo vital. Para Concone (2005, p. 137): 

Hoje, o afastamento do processo de envelhecimento parecem ser os desejos e 
as promessas (na saúde, na cosmetologia, nos condicionamentos físicos, etc.) 

alegremente aceitos. O mesmo não se pode dizer do velho “em carne e 

osso”. Marilena Chauí, abrindo o livro, Lembranças de velhos, de Ecléa 
Bosi, coloca no saldo negativo da sociedade capitalista a ruptura geracional: 

o velho teria perdido seu lugar de depositário da memória social, e a bem da 

verdade teria sido desumanizado na medida em que se transforma numa peça 

descartável na esteira de produção; conhecimento e experiência, não tem 
lugar numa sociedade tecnológica que fragmenta a produção e só espera 

dedos ágeis e vista apurada. 

 

Mercadante (2005) ressalta que a negação do futuro, a noção de um tempo que 

passa e, ao passar implica na decadência do corpo e do espírito do velho, se colocam como 

qualidades negativas que socialmente são imputadas aos idosos criando, assim, um modelo, 

uma identidade genérica de velho. 

Beauvoir (1990) já destacava a tendência a considerar o homem idoso enquanto 

objeto da ciência, da História, da sociedade descrevendo-o em exterioridade. Para a autora, 

esse tipo de descrição desconsidera-o enquanto sujeito que interioriza sua situação e que reage 

a ela. E suplica: 

Tentemos entender como ele vive sua velhice. A dificuldade é que não 

podemos adotar, com relação a esta, nem um ponto de vista nominalista, 
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nem um ponto de vista conceptualista. A velhice é o que acontece às pessoas 

que ficam velhas; impossível encerrar essa pluralidade de experiências num 

conceito, ou mesmo numa noção. Pelo menos, podemos confrontá-las umas 
com as outras, tentar destacar delas as constantes e dar as razões de suas 

diferenças. (BEAUVOIR, 1990, p. 345). 

 

Essa premissa permite-nos aproximações entre Freire e Beauvoir. Como a autora, 

Freire (1979) defende a vocação humana de ser sujeito e não somente objeto. Para ele, o 

homem chega a ser sujeito por uma reflexão sobre sua situação, sobre seu ambiente concreto. 

E completa: “quanto mais refletir sobre a realidade, sobre sua situação concreta, mais emerge, 

plenamente consciente, comprometido, pronto a intervir na realidade para mudá-la” (1979, p. 

19).  

 Tentando destacar as constantes, no segundo e terceiro encontro, buscamos 

identificar as alterações cognitivas mais recorrentes a partir da análise das atividades 

cotidianas dos indivíduos. Primeiramente, apresentamos os componentes da cognição e como 

eles permeiam nossos pensamentos, percepções e aprendizado. Em seguida, propusemos um 

“passeio” pela rotina de cada sujeito, incitando-os a identificar as principais alterações 

sentidas na cognição. Para Castro Lima e Brunello (2001, p. 57): 

O acompanhamento na realização de atividades fornece o entendimento da 

diversidade entre os sujeitos, das múltiplas experiências possíveis, de 

diferentes concepções de mundo e, principalmente, das rupturas ocasionadas 
pelos estados clínicos ou pela exclusão social. A partir da realização de 

atividades é possível completar experiências que ficaram destituídas de 

sentido e significado ou criar novos sentidos e significados para as 

experiências vividas e, mais ainda, esse fazer permite acessar também o 
inconsciente. Na intervenção [...] pode-se restaurar ou instaurar vivências de 

processualidade e, com isso, auxiliar no processo de compreensão de 

padrões de vivências que precisam ser completadas e integradas plenamente 
na experiência de vida dos sujeitos. 

 

Como esperado, a maioria dos idosos referiu queixas relacionadas à memória e a 

declararam como motivo para a sua participação na oficina. Entre as principais, destacamos: 

esquecimento de compromissos, de datas significativas, de itens a serem comprados no 

supermercado e a localização de objetos usuais como óculos e chaves. Alguns relataram 

diminuição na capacidade de atenção e concentração, o que impedia a manutenção de 

atividades prazerosas, como por exemplo, leitura de livros e jornais ou idas a cinemas.  

De acordo com Izquierdo & Medina (1998), a inatividade física e mental dos 
idosos relaciona-se muito com os hábitos culturais. No Brasil, por exemplo, 

as pessoas são “treinadas” durante toda sua vida produtiva para almejar uma 

aposentadoria rápida e se dedicar a não fazer nada, embora sua capacidade 

física ou mental ainda permita realizar muitas coisas. Por sorte, esse trejeito 
cultural está mudando, e é provável que, com isso, o número de idosos 
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sadios e integrados no meio social esteja aumentando aos poucos. 

(CARVALHO & PEIXOTO, 2012, p. 23). 

 

Consenza (2005) ressalta que essas queixas surgem quando o idoso percebe que o 

seu desempenho não é o mesmo de alguns anos atrás e que mesmo nos indivíduos que 

experimentam alterações cognitivas, a perda relativa da memória não costuma comprometer 

significativamente o cotidiano.  

Após a identificação das principais alterações cognitivas e o quanto estas 

dificultavam ou impediam a realização de atividades rotineiras, os sujeitos adentraram o 

quarto encontro - “Porque e como estimular a cognição?”, interessados em alimentos e 

atividades que garantissem melhora ou preservação, dependendo do caso, das capacidades 

cognitivas.  

Izquierdo (2006) adverte que não existe nenhuma dieta específica recomendável 

para manter ou desenvolver uma boa memória, entretanto, esclarece que uma boa dieta 

equilibrada garante não só o funcionamento do cérebro e suas memórias, senão do corpo todo, 

inclusive o sistema cardiovascular, que irriga o cérebro e os demais órgãos. Ainda, segundo o 

autor, o exercício físico constante e disciplinado favorece, também, a memória junto com as 

demais funções do organismo.  

Empenhados na descoberta de novas atividades ou resgate de atividades 

prazerosas, que por algum motivo foram eliminadas do cotidiano, privilegiaram a avaliação 

das mesmas, identificando os componentes cognitivos que mais eram solicitados, em 

atividades do tipo: dança, leitura, passeios, etc. Problematizando situações vividas, 

identificaram a rotina como um elemento que não traz novos desafios à cognição, sendo 

necessária a mudança de atividades ou do “como” fazê-las. Assim, propuseram rotas 

alternativas para chegar ao supermercado, à farmácia ou ao centro de convivência através da 

feitura em papel de mapas onde descreveram ruas e lugares cotidianamente presentes em suas 

vidas. Tal como proposto por Castro, Lima e Brunello (2001, pp. 55-56):  

O sentido fundamental das atividades é ampliar o viver e torná-lo mais 

intenso, nunca diminuí-lo ou esvaziá-lo. Elas nos enriquecem, nos permitem 

reestruturar a experiência em níveis de consciência sempre mais integrados, 
tornando nossa compreensão mais abrangente, intensificando, assim, o 

sentimento da vida. Elas abrem um campo de aquisições, habilitações e 

prevenções e podem operar como fatores de fortalecimento nos processos de 
potencialização da inclusão sociocultural. Cada atividade realizada dá 

origem a novas proposições, e nesse sentido é preciso entendê-las como 

altamente integradoras de outros campos das atividades das pessoas. 
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No quinto encontro “Saia da rotina e estimule seu cérebro” tentamos imprimir 

desafios no fazer das atividades cotidianas. Assim, foram propostas atividades de escrita e de 

alimentação com a mão esquerda para os destros e vice-versa. Importante destacar que a 

maioria dos idosos engajou-se no uso do computador e na leitura de textos e poesias, que 

eram decorados e declamados posteriormente. 

Alvarez (2008) afirma que podemos experimentar fazer as compras semanais em 

um supermercado diferente, onde os artigos estarão organizados de um novo jeito e onde 

certamente haverá outros produtos e marcas. Podemos também experimentar novos caminhos 

para os locais aonde vamos com frequência. Enfim, toda novidade introduzida na rotina 

colocará nossas mentes em estado de alerta, aguçando nossa atenção e nos preparando para 

acontecimentos futuros. 

O segundo módulo, “Questões sobre memória” foi organizado após conversas 

consecutivas surgidas após encontro e os temas sugeridos pelos idosos. No sexto encontro “O 

que é memória?” os participantes puderam expor seus conhecimentos sobre memória a partir 

de vivências. As dinâmicas envolveram desafios de memória como:  

 Eu sou os números (onde os participantes escreveram o número de seus 

documentos); 

 Cada data um acontecimento (relacionar cronologicamente as datas 

significativas de sua história); 

 A marca e o produto (jogo com símbolos de carros, gêneros alimentícios, entre 

outros; onde estes eram projetados e os participantes deveriam nomear as marcas 

correspondentes).  

Com estes jogos tornou-se fácil exemplificar o funcionamento da memória e suas 

fases no encontro seguinte.  

As fases da memória foram abordadas no sétimo encontro. Para tanto, os idosos 

foram solicitados a pesquisar em casa sobre elas. Nesse percurso o interessante foi a 

apropriação contínua das informações e, à medida que explicavam, íamos construindo 

coletivamente conceitos referentes a cada fase. As atividades práticas desenvolvidas neste 

encontro foram:  

 Busca Alfabética (consistia na escrita do alfabeto seguida de nomes de pessoas 

que compunham a história de vida do sujeito); 
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 Algumas pessoas, muitas histórias (a partir dos nomes resgatados escreveram 

um texto com eventos marcantes dos quais esses indivíduos participaram juntamente com o 

narrador). 

Sobre os tipos de memória, tema do oitavo encontro, fizeram analogia com um 

arquivo onde as informações são guardadas por ano, ficando mais fácil recordar 

acontecimentos mais recentes como o cardápio do café da manhã ou a lista de compromissos 

diários. Após a explicação dos tipos de memória seguiu-se as atividades práticas que 

consistiram: 

 Texto e perguntas: leitura de um texto com um resumo de tarefas seguida por 

perguntas que foram respondidas sem nova consulta; 

 Histórias brasileiras: jogo com questões relacionadas a acontecimentos 

históricos (nome dos últimos cinco presidentes do Brasil, seis estados brasileiros, o primeiro 

verso do Hino Nacional, os países que fazem fronteira com o Brasil). 

Foi inevitável o surgimento de histórias pessoais correlacionadas com fatos 

políticos brasileiros, como uma mudança de cidade que ocorreu no mandato do presidente 

Collor ou a formatura de um filho onde tocou o Hino Nacional. 

O nono tema trabalhado “Por que lembramos e esquecemos?” desmistificou a 

ideia de que o menor esquecimento pode ser considerado um sinal de demência. Puderam 

compreender, também, que os fatos ou conteúdos memorizados sob forte carga emocional, 

tendem a ser mais facilmente lembrados. Durante a discussão surgiram histórias sobre o 

nascimento dos filhos, sobre casamentos, primeiro emprego e outras. 

Entre as atividades propostas destacamos: 

 O passo – a – passo da tarefa: com o intuito de trabalhar a memória de 

procedimento, pedimos que escolhessem uma tarefa e descrevessem as etapas, como por 

exemplo, uma receita favorita; troca de um pneu furado, instalação de um aparelho de uso 

doméstico, etc.; 

 Trivia de perguntas: perguntas sobre novelas e fatos semanais; 

 De quem é a voz: músicas brasileiras escolhidas com antecedência a partir da 

observação dos sujeitos, onde os mesmos deveriam adivinhar o nome do intérprete. 

A memória foi autoavaliada no décimo encontro, “Como anda sua memória?”, 

onde os sujeitos responderam um questionário proposto por Alvarez (2008), ver anexo III. A 

maioria dos resultados confirmou que grande parte das falhas de memória são circunstanciais 

e não crônicas. A memória continuou sendo exercitada em atividades como: 
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 Jogo dos presidentes: 10 fotos de presidentes brasileiros foram dispostas 

aleatoriamente. No jogo, cada participante teve que nomeá-los e em seguida, organizaram 

cronologicamente de acordo com o período de mandato. 

 Jogo dos governadores: o mesmo do anterior, só que com nomes de 

governadores do Estado do Pará; 

 Complete a canção: jogo com marchinhas de carnaval onde estas eram tocadas 

e pausadas e quem estivesse com o balão deveria continuar cantando a partir do trecho 

interrompido. 

No terceiro módulo “Estratégias para manter e melhorar a memória” tentamos 

valorizar as técnicas individuais de memorização correlacionando com as estratégias 

cientificamente difundidas.  

No décimo primeiro encontro, “Fortalecendo a atenção e a concentração”, 

mostramos que existem estratégias que melhoram a concentração e, por conseguinte, a 

atenção e que a rotina embora necessária, é uma vilã pois não nos desafia com novidades 

tornando nossos comportamentos automáticos. Extraímos um exemplo de Alvarez (2008) 

sobre o início de um novo trabalho: quando iniciamos um novo trabalho, por exemplo, 

tentamos alguns caminhos para chegar até ele. Nossas mentes ficam em alerta para avaliar a 

distância percorrida, o trânsito, o tempo necessário. Mas a partir do momento em que 

decidimos que certo percurso é melhor do que outros; passamos a percorrê-lo diariamente de 

maneira automática, sem notar seus detalhes. Neste encontro utilizamos jogos dos sete erros, 

tangram tradicional, tangram de coração (Anexo IV), jogos de memória, etc. 

O treinamento de estratégias compensatórias internas ocorreu no décimo segundo 

e décimo terceiro encontro. As atividades propostas incluíram leitura prévia do jornal de 

circulação diária e narração das reportagens mais importantes e instruções para atividades que 

deveriam ser simuladas. Além disso, foram abordadas estratégias de memória propostas por 

Toglia et al. (2011) entre as quais destacamos: 

 Estratégias internas para a fase de codificação da informação: reunir ou agrupar 

itens similares; ensaiar ou repetir informações várias vezes silenciosamente; rimar ou se 

lembrar de um fato fazendo uma rima com ele; imagens visuais. 

 Estratégias internas para a fase de recuperação: repetição de passos para 

encontrar um objeto perdido ou se lembrar de um evento; pensar na informação associada 

como pista de lembrança de um novo fato ou evento. 
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As estratégias compensatórias externas foram abordadas no décimo quarto e 

décimo quinto encontros. Como visto anteriormente, estas compreendem todas as ações 

realizadas no ambiente que nos cerca e que facilitam o nosso processo de organização da 

memorização. De maneira ampla, elas incluem diversas maneiras de organizar as informações 

que devem ser memorizadas, como o uso de listas de supermercado, bilhetes, agendas, 

alarmes e mudanças na rotina (ALVAREZ, 2008). Primeiramente, discutimos que estratégias 

poderiam ser incorporadas ao cotidiano visando facilitar a realização de atividades planejadas. 

Sugestões incluíram: listas de compras, utilização de agendas ou bloco de anotações e lista de 

medicamentos diários. Distribuímos alguns modelos (Anexo V), porém, muitos preferiram 

construir suas próprias listas, nas quais ao invés de leite e sabão em pó, figuravam as marcas 

dos produtos cotidianamente utilizadas pelos sujeitos.  

Assim temos que as atividades se estruturam e se reestruturam em razão de 

projetos específicos. Os materiais, as técnicas, os procedimentos e as 
metodologias de ensino de cada atividade apresentam especificidades, mas 

seus princípios ordenadores são análogos. Toda a ação pode ser praticada 

como arte, ofício ou como obrigação. Em qualquer atividade é possível 

tomar a técnica mais básica e simples, modificá-la e personalizá-la até 
transformá-la em algo que motive o fazer e crie possibilidades de percepção 

de como fazemos, engendrando curiosidade, interesses e prazer em resolver 

qualquer desafio com envolvimento, estabelecendo relacionamentos diretos, 
pessoais e interativos – aqui a importância do terapeuta ocupacional como 

facilitador desse processo – que fornecerão a ligação entre conhecimento, 

possibilidades e ação. Ritmos, intensidades, habilidades, condensação de 
informações e vivências, imagens e emoções, entre outros conteúdos, podem 

ser trabalhados nessa estrutura. (CASTRO, LIMA e BRUNELLO, 2001, p. 

51). 

 

No módulo IV “A memória autobiográfica como recurso de estimulação 

cognitiva”, foi realizado um resgate autobiográfico a partir de atividades como a narração de 

histórias de família, a construção de um caderno autobiográfico com fotos pessoais 

cronologicamente ordenadas e entremeadas por histórias de vida, a elaboração da árvore 

genealógica da família, bem como a organização de listas de projetos futuros.  

A memória autobiográfica é uma história que nos confere a nossa identidade 

pessoal. A memória autobiográfica compreende as pessoas, os locais e os 

objetos, assim como os eventos que presenciamos. Um vaso em cima de uma 

prateleira ou um cartão postal dentro da gaveta são capazes de evocar 
nitidamente a memória de um feriado em um passado distante, juntamente 

com todas as pessoas e os eventos associados. A perda dessa memória causa 

intensa sensação de perda para a família, para os amigos e para a própria 
pessoa afetada (GRIEVE, 2006, p. 135). 
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Segundo Brandão (2011, p. 95), “o termo memória – no singular e no plural – 

refere-se à faculdade de lembrar e conservar o passado, e aos relatos que descrevem esse 

passado (re) vivido, pressupondo, assim, um narrador”. Podemos afirmar que enxergamos a 

vida, fundamentalmente, através da memória, pois: 

Ela é para o homem a sua existência na forma das histórias de suas 

experiências gravadas em seu cérebro. E essas experiências estão 

intimamente relacionadas com a aprendizagem, de tal forma que o indivíduo 
pode mudar seu comportamento ou fazer uma escolha orientando-se de 

forma consciente ou inconsciente pelas lembranças dessas experiências. 

(SILVA & TOMAZ, 2006, pp. 153-154). 
 

A pesquisadora Lilian Stein, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 

do Sul, especialista em memória emocional, em entrevista à Revista Superinteressante de 

Janeiro de 2012 afirma que “temos a tendência de nos lembrarmos, melhor de coisas que têm 

colorido emocional”, ou seja, a memória privilegia os momentos em que vivemos as emoções 

mais fortes.  

Em sua relação com a História, a memória constitui-se como forma de 

preservação e retenção do tempo, salvando-o do esquecimento e da perda. O ato de recordar 

incita à reflexão permanente do ser na História, aguça a consciência dos sujeitos históricos de 

pertencimento ou de não pertencimento a organizações, grupos, instituições, países (NEVES, 

2000).  

Ecléa Bosi (2003, p. 28) defende que a memória de velhos pode ser trabalhada 

como um mediador entre a nossa geração e as testemunhas do passado: 

Ela é o intermediário informal da cultura, visto que existem mediadores 

formalizados constituídos pelas instituições (a escola, a igreja, o partido 

político, etc.) e que existe a transmissão de valores, de conteúdos, de 

atitudes, enfim, os constituintes da cultura. E afirma: o desenraizamento é 
condição desagregadora da memória. 

 

“Na antiga Grécia, a memória tinha uma função considerada prioritária: conferir 

imortalidade ao ser humano; integrá-lo ao tempo através da história, fazendo do passado o 

suporte do presente”, assinala Neves (2000, p. 110). Nessa perspectiva, conhecer o passado 

nos possibilitaria entender o presente e preparar o futuro. Assim, “a memória deixa de ter um 

caráter de restauração e passa a ser memória geradora de futuro. É bom lembrar com Merleau-

Ponty que o tempo da lembrança não é o passado mas o futuro do passado”, afirma Bosi 

(2003, pp. 66-67). 

Mercadante (1997) lembra-nos que o tempo contemporâneo, acelerado, é um 

convite a esquecer o passado, provocando uma quebra do sentimento de continuidade entre o 
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passado e o presente. Para o ser humano é fatal esquecer sua história, abdicar de suas 

lembranças, pois “do vínculo com o passado se extrai a força para formação de identidade” 

(BOSI, 2003, p. 16). Nas palavras de Pollack (1992, p. 5):  

Se podemos dizer que, em todos os níveis, a memória é um fenômeno 

construído social e individualmente, quando se trata da memória herdada, 

podemos também dizer que há uma ligação fenomenológica muito estreita 
entre a memória e o sentimento de identidade. Aqui o sentimento de 

identidade está sendo tomado no seu sentido mais superficial, mas que nos 

basta no momento, que é o sentido da imagem de si, para si e para os outros. 
Isto é, a imagem que uma pessoa adquire ao longo da vida referente a ela 

própria, a imagem que ela constrói e apresenta aos outros e a si própria, para 

acreditar na sua própria representação, mas também para ser percebida da 
maneira como quer ser percebida pelos outros. 
 

Ao organizar suas lembranças no livro autobiográfico “Meus demônios”, Edgar 

Morin (2010) afirma que todo conhecimento de uma sociedade, de uma história, de uma vida, 

inclusive a própria, é, ao mesmo tempo, uma tradução e reconstrução mentais:  

Sei não apenas que a percepção de um acontecimento pode incluir seleção 
do que parece principal, ocultação ou esquecimento do que te incomoda, mas 

também que a lembrança pode alterar seriamente o que ela rememora. Sei 

que as ideias que nos são necessárias para conhecer o mundo são, ao mesmo 

tempo, o que nos camufla este mundo ou o desfigura. Sei também que o 
olhar do presente retroage sempre sobre o passado histórico ou biográfico 

que examina. E que ninguém está imune a mentira a si mesmo. (MORIN, 

2002, p. 10). 

 

A memória é, sobretudo, algo vivido ou experienciado no passado, de onde 

tiramos um novo aprendizado toda vez que a revisitamos. Ao evocar um ontem, o homem 

dispõe de um instrumental para integrar experiências, para viver e sobreviver.  Não se trata de 

viver no passado ou tratá-lo como algo intocável. A memória é criação e transformação.  As 

lembranças revisitadas abrem possibilidades para novos aprendizados, ou seja, “sem memória 

não haveria uma produção de saber que gerasse evolução”, afirma Mucida (2009, p. 89). 

No décimo sexto encontro “Quem sou eu?”, os sujeitos foram estimulados a 

partilhar histórias de vida que traduzissem seus gostos, preferências.  

Com o tema “Apresentando minha família”, o décimo sétimo encontro foi 

permeado de histórias de família, onde se enfatizaram acontecimentos da infância e 

adolescência. Ao longo do encontro, as raízes familiares e os costumes e rotinas de cada 

época vivenciada ganharam destaque. Para Bosi (1994, p. 423):  

As lembranças do grupo doméstico persistem matizadas em cada um dos 

seus membros e constituem uma memória ao mesmo tempo una e 

diferenciada. Trocando opiniões, dialogando sobre tudo, suas lembranças 
guardam vínculos difíceis de separar. Os vínculos podem persistir mesmo 
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quando se desagregou o núcleo onde sua história teve origem. Esse 

enraizamento num solo comum transcende o sentimento individual. 

 

  No décimo oitavo encontro, utilizou-se a história da cidade de Belém como meio 

de estimulação cognitiva. Para tanto, organizou-se uma apresentação com fotos antigas e 

atuais da cidade. Assim, a cidade serviu de cenário capaz de abrigar desde histórias de família 

a acontecimentos sociais e políticos. Tal como observou Bosi, “cada geração tem, de sua 

cidade, a memória de acontecimentos que permanecem como pontos de demarcação em sua 

história” (1994, p. 418).   

Os dois últimos temas “Memórias de uma história” e “Projetos Futuros” foram 

trabalhados simultaneamente à medida que os idosos apresentavam seus livros de memória 

que foram confeccionados no decorrer da oficina, isto é: 

Na sociedade moderno-contemporânea o indivíduo, como já foi observado, 

está exposto a múltiplas experiências, contraditórias e eventualmente 
fragmentadoras. A memória e o projeto, de alguma maneira, não só ordenam 

como dão significados a essa trajetória. A consistência do projeto depende, 

fundamentalmente, da memória que fornece os indicadores básicos de um 

passado que produziu as circunstâncias do presente, sem a consciência das 
quais seria impossível ter ou elaborar projetos. O projeto e a memória 

associam-se articulam-se ao dar significado à vida e às ações dos indivíduos, 

em outros termos, à própria identidade (VELHO, 1994, p. 101-102 apud 

BRANDÃO, 2011, p. 178 – 179). 

 

Sistematicamente tentamos abordar o conteúdo dos encontros a partir dos temas 

definidos coletivamente. Os efeitos deles, discutiremos a seguir. 

 

 

 

3.3. OS EFEITOS DOS ENCONTROS 

 

Sabemos que ao envelhecer as alterações cognitivas surgem como uma das 

grandes preocupações do ser humano. Em dias acelerados, onde o tempo é escasso e as 

informações nos chegam instantaneamente e ininterruptamente, obrigamo-nos a registrar, 

lembrar tudo e o menor esquecimento configura-se como um diagnóstico.  

Segundo Canineu e Bastos (2002) as dificuldades para recordar nomes, números 

de telefones e objetos guardados são as recordações de memória que mais chamam a atenção 

das pessoas idosas, pois estas temem que as perdas possam evoluir para um possível quadro 

demencial. 
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As falhas de memória surgem como queixas comuns em 2/3 dos idosos em 

atendimento geriátrico, conforme Robledo (2004), mas apenas a metade 

deles apresenta diminuição de sua capacidade funcional em decorrência 
dessa alteração. Segundo esse autor, à medida que as pessoas envelhecem, se 

preocupam mais com aquilo de que não lembram, como nomes, objetos ou 

atividades. Esses idosos podem se lembrar de detalhes associados a uma 

figura pessoal, mas possivelmente podem não recordar o nome; no entanto, 
idosos demenciados esquecem não só o nome como o contexto, juntamente 

com possíveis transtornos da linguagem, como anomia, erros de substituição 

e as parafrasias semânticas. (ABRISQUETA-GOMEZ, SANTOS, 2006, p. 
155). 

 

Ansiosos por indícios de perda da memória e/ou por sinais de quadros demenciais, 

participaram dos encontros 33 sujeitos idosos, com idade média de 71,4 anos, variando de 61 

a 86 anos, sendo que 78,8% eram do sexo feminino e 21,2% do sexo masculino.  

Em 2007, Camarano destacava, com base no Censo de 2000, que cerca de 700 mil 

pessoas tinham 60 anos e mais na região Norte, o que correspondia a 5,5% do total da 

população, sendo essa proporção inferior à média nacional (8,6%), apontando para um 

processo de envelhecimento mais recente.  Vale destacar, também, que no mesmo Censo, o 

Pará, com uma população de 6.192.307 habitantes em 2000, apresentava o maior contingente 

populacional de todos os estados da região Norte, sendo responsável por 48% da população 

dessa região, com uma ligeira predominância do contingente de homens em relação ao de 

mulheres. Provavelmente, essa diferença pode ser explicada pelo processo histórico de 

ocupação do território, marcado pela imigração maior de homens para as regiões de fronteira 

agrícola (CAMARANO, 2007). 

Ao tratar especificamente da população idosa, Camarano (2007) refere que em 

1950, existiam aproximadamente 45 mil idosos no Pará, o que representava 4% da população 

do estado. Em 2000, essa população atingiu a marca de 356 mil, 6% do total. A taxa média de 

crescimento experimentada pelo segmento de pessoas idosas nesse período foi de 4,2% ao 

ano. 

O resultado preliminar do Censo 2010, divulgado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), comprova que o Brasil é um País que caminha rapidamente 

para o envelhecimento populacional. Em relação a 2000, diminuiu a representatividade dos 

grupos etários para todas as faixas com idade até 25 anos, ao passo que os demais grupos 

aumentaram suas participações na última década (IBGE, 2011): 

A representatividade dos grupos etários no total da população em 2010 é 

menor que a observada em 2000 para todas as faixas com idade até 25 anos, 
ao passo que os demais grupos etários aumentaram suas participações na 

última década. O grupo de crianças de zero a quatro anos do sexo masculino, 
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por exemplo, representava 5,7% da população total em 1991, enquanto o 

feminino representava 5,5%. Em 2000, estes percentuais caíram para 4,9% e 

4,7%, chegando a 3,7% e 3,6% em 2010. Simultaneamente, o alargamento 
do topo da pirâmide etária pode ser observado pelo crescimento da 

participação relativa da população com 65 anos ou mais, que era de 4,8% em 

1991, passando a 5,9% em 2000 e chegando a 7,4% em 2010. 

 

De acordo com o Censo 2010 a região Norte, apesar do contínuo envelhecimento 

observado nas duas últimas décadas, tal como verificado por Camarano em 2007, ainda 

apresenta uma estrutura bastante jovem, devido aos altos níveis de fecundidade no passado. 

Nessa região, a população de crianças menores de 5 anos, que era de 14,3% em 1991, caiu 

para 12,7% em 2000, chegando a 9,8% em 2010. Já a proporção de idosos de 65 anos ou mais 

passou de 3,0% em 1991 e 3,6% em 2000 para 4,6% em 2010(IBGE, 2011). Outra 

peculiaridade identificada no Censo 2010 é a de que a região Norte é a única que apresenta o 

número de homens superior ao de mulheres (relação de 101,8 para cada 100), sendo que todos 

os seus estados apresentam também razão de sexo superior a 100% (IBGE, 2011). 

Quanto ao vínculo conjugal constatamos que 48,5% dos sujeitos eram casados, 

42,4% viúvos, 6,1% separados e 3% solteiros, ou seja, a maioria, 51,5% não tinha vínculo 

conjugal. Em uma amostra investigada por Seeman e cols. (2001) o melhor funcionamento 

cognitivo mostrou-se associado à inexistência de vínculo conjugal. Esses autores levantaram a 

hipótese de que não ter cônjuge teria levado essas pessoas a se engajar mais nos diversos 

aspectos de suas vidas e que isso lhes acarretou benefícios cognitivos. 

Quanto ao nível educacional, 75,8% dos idosos que participaram da oficina 

possuíam mais de oito anos de escolaridade. Esse nível de escolaridade assemelha-se ao 

verificado por Almeida (2007) e Souza (2005) e provavelmente se deve ao fato dos mesmos 

pertencerem a um grupo populacional com perfil diferenciado sócio e educacionalmente, o 

que não reflete a realidade da maioria dos idosos nortistas, como atestado na Pesquisa 

Nacional por amostra de domicílios (2005) onde o percentual de idosos analfabetos funcionais 

girou em torno de 57,4% sendo que as Regiões Norte e Nordeste alcançaram proporções 

superiores a 70% (IBGE, 2005).  

Na pesquisa de 2008, os idosos brasileiros ainda mantinham altas taxas de 

analfabetismo, 32,2% não sabiam ler e escrever. Também apresentavam uma alta taxa de 

analfabetismo funcional (menos de quatro anos de estudo), 51,7% (IBGE, 2009). Os elevados 

índices de analfabetismo têm impactos na média de anos de estudo que, em 2008, foi apenas 

4,1 anos para o conjunto do País, tendo aumentado um ano de estudo em relação a 1998, 
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quando o valor era de 3,0. Em função de condições menos favoráveis, os idosos nortistas 

apresentaram, em média, três anos de estudo (IBGE, 2009). 

 

TABELA II: MÉDIA DOS ESCORES NO MEEM DOS IDOSOS SUBMETIDOS A INTERVENÇÃO 

COGNITIVA  

 Avaliação antes da intervenção Avaliação após a intervenção 

Escolaridade ≥ 8 anos < 8 anos ≥ 8 anos < 8 anos 

Média do MEEM 25,6 24 27,2 26,1 

 

 

Considerando a influência da escolaridade sobre o resultado do MEEM, 

atualmente é proposto como ponto de corte para a suspeita de declínio cognitivo em idosos 

analfabetos e idosos com baixa escolaridade 18 pontos e para idosos com 8 anos ou mais de 

escolaridade a pontuação mínima de 26 (MORAES, 2008). 

 Lourenço e Veras (2006) sugerem que para fins de rastreamento cognitivo de 

populações idosas, em unidades ambulatoriais gerais de saúde, o MEEM deve ser utilizado 

considerando os pontos de corte 18/19 e 24/25, segundo a ausência ou presença de instrução 

escolar formal prévia, respectivamente. 

Neste trabalho observamos que o grupo de idosos com baixa escolaridade 

apresentou média de escores acima do proposto (TABELA II). Porém com menor escore 

atingido, um participante de 86 anos, sexo feminino e menos de 1 ano de escolaridade, ficou 

abaixo do proposto pelos autores, com pontuação igual a 17  no primeiro MEEM e 18 pontos 

após a intervenção cognitiva. 

Entre os indivíduos com escolaridade igual ou maior que oito anos o grupo atingiu 

média de 25,6 pontos (TABELA II), inicialmente abaixo do proposto por Moraes (2008) e 

próximo ao sugerido por Almeida (2007), porém após a intervenção o grupo apresentou 

média acima do proposto pelos dois autores. Como menor escore neste grupo, tivemos um 

participante que atingiu 20 pontos, porém após a estimulação apresentou pontuação igual a 

26, alcançando escore acima do sugerido por Lourenço & Veras (2006) e Moraes (2008). 

Neste mesmo grupo quatro participantes tiveram pontuação mais baixa no 

segundo MEEM, mas mantiveram-se com escores acima dos pontos de corte propostos. Um 

participante de 69 anos e sexo feminino, que inicialmente tinha pontuação de 26 (dentro do 

ponto de corte), obteve 20 pontos, o que é considerado como abaixo da normalidade pelos 

autores. De acordo com Moraes (2008) o escore não pode ser avaliado isoladamente, a 
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avaliação qualitativa do teste é fundamental. O grau de dificuldade encontrado pelo sujeito, o 

planejamento, as reações emocionais e as justificativas para os erros são de extrema 

importância na interpretação. 

Quando analisamos o MEEM por categorias de funções cognitivas avaliadas 

observamos que houve uma melhora em todas elas, destacando o aumento 0,7 da média da 

categoria que avalia atenção, concentração e função executiva, a qual no teste corresponde à 

aplicação do sete seriado; com relação à evocação de memória que corresponde à evocação 

das três palavras, o aumento da média foi de 0,5, como mostra a Tabela IIII. 

 

 

TABELA III: MÉDIA DOS ESCORES POR CATEGORIAS DO MINI-EXAME DO ESTADO 

MENTAL DOS IDOSOS SUBMETIDOS À INTERVENÇÃO COGNITIVA  

 

CATEGORIAS DO MEEM 

 

PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

MÉDIA 

1º  

MEEM 

2º 

MEEM 

1. ORIENTAÇÃO  10 9,4 9,7 

2. REGISTRO DE MEMÓRIA  3 2,9 3 

3. ATENÇÃO, CONCENTRAÇÃO, FUNÇÃO EXECUTIVA.  (sete seriado)  5 2 2,7 

4. EVOCAÇÃO DE MEMÓRIA (evocação das três palavras) 3 2,2 2,7 

5. LINGUAGEM, FUNÇÃO EXECUTIVA, VISUOESPACIAL , GNOSIA, 

PRAXIA  

9 8,7 8,9 

TOTAL 30 25,2 26,9 

 

Os dados apresentados na Tabela III sugerem que as funções cognitivas não são 

afetadas de maneira significativa no envelhecimento normal ou senescência, onde se pode 

esperar uma lentificação geral do processo de informação, declínio da memória de evocação e 

declínio das habilidades visuoespaciais. Isso não impede novas aprendizagens e o acervo de 

conhecimentos continua a ser enriquecido com o passar do tempo (MORAES, 2008; 

EYMARD, 2005). É o que Moraes (2008, p. 103) convencionou chamar de “Senescência 

Cognitiva”, ou seja: 

É representada por alterações mais evidentes na memória de trabalho e na 

função executiva. Tais alterações podem ser explicadas pelas modificações 
dos órgãos dos sentidos e tendência a desatenção, lentificando o 

processamento cognitivo. Percebe-se, também, mais dificuldade no resgate 

das informações armazenadas ou codificadas. Nenhuma dessas 

transformações é suficiente para comprometer a autonomia ou 
independência do indivíduo. Não há alterações na memória semântica ou 

episódica. 
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Ao analisarmos os resultados obtidos por categorias (Tabela III), tal como 

Consenza (2005), observamos que as médias das categorias que avaliam as funções 

visuoespaciais, linguagem e praxia apresentam média mais próximas da pontuação máxima, 

enquanto que as categorias que avaliam memória, atenção e funções executivas apresentaram 

médias bem menores que a pontuação máxima, antes e após a intervenção. 

Portanto, existe de fato uma perda da memória com a idade? O problema é de 

memória ou de falta de atenção? 

A atenção controla o processamento dos estímulos visuoespaciais e das 

informações verbais que dão entrada na memória de trabalho, além de participar da 

codificação e da recuperação da memória de longo prazo. “Essa relação estrita entre a 

memória e a atenção significa que alguns problemas evidentes da memória podem ser devidos 

a um problema com a atenção”, assinala Grieve (2006, p. 119). 

Para McEvoy et al. (2001) o envelhecimento normal é acompanhado de uma 

modificação nas habilidades de atenção. Segundo McDowd e Shaw (2000), os lapsos de 

atenção podem ser a causa das queixas de falta de memória entre idosos, pois existe uma 

dificuldade dos idosos em focalizar a atenção e inibir informações irrelevantes. Nesse sentido, 

supõe-se que falhas na memória de trabalho também possam ser derivadas de lapsos de 

atenção, pois não focando a atenção, o idoso pode ser incapaz de guardar a informação. 

Antes da intervenção, 95% dos idosos referiram queixas relacionadas à memória e 

a declararam como motivo para a sua participação na oficina de estimulação cognitiva. 

Consenza (2005) afirma que essa queixa surge quando o idoso percebe que o seu desempenho 

não é o mesmo de alguns anos atrás e que mesmo nos indivíduos afetados, a perda relativa da 

memória não costuma comprometer significativamente o cotidiano, daí a necessidade da 

avaliação objetiva que na maioria das vezes não confirma um prejuízo cognitivo.   

A percepção do idoso em relação às suas dificuldades de memória também é 

outro fator importante para o seu desempenho. Se essa percepção for 

negativa, poderá ocasionar mudanças de comportamento, dificuldades em 
executar tarefas, dificuldades de relacionamento e sentimentos negativos em 

relação a si próprio. Ou seja, as pessoas que têm a percepção de que são 

incapazes de lidar com as demandas do ambiente tendem a avaliar os 
eventos como mais ameaçadores do que aquelas que possuem confiança em 

seu desempenho. Portanto, é importante conversar com o idoso sobre suas 

dificuldades relacionadas à memória, oferecendo-lhe informações adequadas 

sobre esses problemas e sobre os recursos existentes para ajudá-lo (NERI; 
YASSUDA e CACHIONI, 2004, p. 150). 

 

Tal como Ham (2001), após as oficinas os idosos reconheceram que existem 

muitas técnicas de recordação ou de prevenção da perda de memória que conservam a 
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capacidade de lidar com o seu dia-a-dia, como, por exemplo, avisos, lembretes, anotações e 

agendas, o que passaram a adotar. Assim, ao serem questionados com relação ao emprego de 

estratégias de memória, 84% dos idosos afirmaram que as estão empregando. Apesar de 91% 

referirem melhoria das queixas relacionadas à memória, 41% ainda apresentou queixas, sendo 

que 36% relacionaram suas queixas ao esquecimento para nomes, telefones e recados. 

Segundo Grieve (2006, p. 133) “o sucesso das estratégias determinadas a melhorar as funções 

de memória depende do grau de consciência da pessoa e da sua capacidade cognitiva para 

usar esses métodos de auxílio à memória”. 

Notou-se, também, que o compartilhar lembranças propiciou uma valorização dos 

idosos pelo grupo, refletindo positivamente na cognição. 

A valorização social das narrativas dos idosos, seu registro e divulgação 

mostrou-se facilitadora de uma integração grupal, familiar e intergeracional. 
Esses aspectos são fundamentais para melhoria da qualidade de vida dessa 

população, com repercussões na saúde geral. O exercício proposto, de ouvir, 

falar, buscar, organizar os dados, ler e escrever para participação nos 
encontros e confecção dos cadernos, trouxe benefícios importantes para o 

desenvolvimento da atenção, um dos fatores fundamentais, entre outros, para 

a manutenção da memória, em contrapartida à sua deterioração e perda, em 
idosos sem comprometimentos neuropsicológicos (CÔRTE e MEDEIROS, 

2005, p. 39). 

 

Após a intervenção 45% informaram que continuavam a utilizar muito a memória, 

através de diversas maneiras como: leitura (48%), jogos (27%), trabalhos manuais (15%), 

exercícios diários com utilização da escrita e cálculos (15%).  

Sabe-se que certos fatores podem afetar o processo de memória em pessoas de 

qualquer idade. No entanto, o impacto destes fatores pode aumentar à medida que 

envelhecemos, devido ao fato de que as pessoas de idade mais avançada podem experimentar 

mais de um destes fatores ao mesmo tempo. Segundo Abrisqueta-Gomez e Santos (2006, p. 

235) os problemas de memória são devidos a mudanças nos seguintes processos: 

 Atenção dividida. Custa-nos mais trabalho prestar atenção em duas coisas ao 

mesmo tempo. 

 Nossa capacidade para aprender uma nova informação. Precisamos de mais 

esforço para aprender uma informação. 

 Recuperar. É mais difícil ter acesso à informação armazenada na memória de 

longo prazo. 

 Evocar. Requer mais tempo recuperar a informação da memória de longo 

prazo. 
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Como exposto anteriormente, podemos apontar, dentre os achados desta pesquisa, 

a falta de atenção como possível causa das dificuldades de memória referidas pelos idosos. 

Desta forma, intervenções cognitivas que considerem a biografia dos sujeitos, os 

conhecimentos e as experiências acumulados ao longo da vida, tendem a ter efeitos positivos 

não somente sobre a cognição, mas sobre a autoestima, permitindo novas formas de inserção 

social desses idosos a partir da apropriação do seu processo de envelhecimento, ampliando 

ações e produzindo novos modos de envelhecer. 

De modo apropriado, novos estudos das neurociências têm contribuído para uma 

nova visão sobre o envelhecimento ao pensar e sugerir estratégias que servem de fator 

protetor para a saúde cognitiva (SILVER et al., 2001; ERICKSON & BARNES, 2003; 

ARGIMON & STEIN, 2005) mostrando que declínio cognitivo não é uma consequência 

inevitável do processo de envelhecer. Torna-se imprescindível abolir a noção de que existem 

doenças próprias de cada idade. 

Ao abordar o indivíduo que envelhece e sua cognição, convém lembrar que a 

singularidade é um aspecto marcante do processo de envelhecimento, ou seja: 

Existem diferentes maneiras de viver o processo de envelhecimento, e de 

“enfrentar” a velhice, de acordo com a cultura – e o lugar que nela ocupa o 
indivíduo nesta etapa da vida – e em seu interior observamos as muitas faces 

desse fenômeno, de acordo com o sexo, a raça, a religião, a escolaridade e, 

daí decorrente, a formação profissional, e o lugar social de cada indivíduo. 

(MERCADANTE e BRANDÃO, 2009, p. 30). 

 

Assim, o complexo funcionamento cognitivo depende não somente dos 

mecanismos cognitivos, mas também de conteúdos advindos do ambiente sociocultural e 

qualquer abordagem ou tratamento cognitivo deve considerar a complexidade que envolve os 

temas envelhecimento e cognição, sem esquecer a máxima: “Diferentes indivíduos 

envelhecem de diferentes maneiras”, como assinalam Guerreiro e Caldas (2001, p. 74). 

Para Beauvoir (1990, p. 15) é impossível falar de velhice, como se esta palavra 

representasse uma realidade bem definida, admitindo: 

Na verdade, quando se trata de nossa espécie, não é fácil circunscrevê-la. Ela 

é um fenômeno biológico: o organismo do homem idoso apresenta certas 

singularidades. A velhice acarreta, ainda, consequências psicológicas: certos 
comportamentos são considerados com razão, como característicos da idade 

avançada. Como todas as situações humanas, ela tem uma dimensão 

existencial: modifica a relação do indivíduo com o tempo e, portanto, sua 
relação com o mundo e com sua própria história. Por outro lado o homem 

não vive nunca em seu estado natural; na sua velhice, como em qualquer 

idade, seu estatuto lhe é imposto pela sociedade à qual pertence. O que torna 

a questão complexa é a estreita interdependência desses diferentes pontos de 
vista. Sabe-se hoje que é abstrato considerar em separado os dados 
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fisiológicos e os fatos psicológicos: eles se impõem mutuamente. Veremos 

que, na velhice, essa relação é particularmente evidente: ela é por excelência, 

o domínio do psicossomático. Entretanto, o que chamamos de vida psíquica 
de um indivíduo só se pode compreender à luz de uma situação existencial; 

esta última tem, também, repercussões em seu organismo; e inversamente: a 

relação com o tempo é vivida diferenciadamente, segundo um maior ou 

menor grau de deterioração do corpo. 

 

No trecho transcrito, Beauvoir analisa a velhice sob a ótica da complexidade. 

Nessa perspectiva, Mercadante e Brandão (2009) citam Morin (2001) para assegurar que o 

pensar complexo abrange as múltiplas possibilidades de investigar e compreender as 

interfaces existentes entre as diferentes questões sobre a vida humana. E acrescentam: 

Não existem conceitos, respostas ou fórmulas simples e prontas diante deste 
“nó” de inter-relações entre as instâncias físicas, psíquicas, sociais, 

econômicas, políticas e existenciais, inerentes às sociedades humanas. A 

complexidade, “coração” das organizações sociais, se evidencia, 
especialmente, no processo de envelhecimento e ante o fenômeno da 

crescente longevidade. (MERCADANTE e BRANDÃO, 2009, p. 32-33). 

 

Com certeza a diversidade das fórmulas receitadas para prolongar a vida revela a 

heterogeneidade da velhice, evidenciando-a como uma questão complexa. Em consonância, 

Beauvoir (1990, p. 16) adverte: “Não basta, portanto, descrever de maneira analítica os 

diversos aspectos da velhice: cada um deles reage sobre todos os outros e é afetado por eles; é 

no movimento indefinido desta circularidade que é preciso apreendê-la”. 

  



79 
 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

[A coisa mais moderna que 

existe nessa vida é envelhecer. 

A barba vai descendo e os 

cabelos vão caindo pra cabeça 

aparecer. Os filhos vão 

crescendo e o tempo vai 

dizendo que agora é pra valer. 

Os outros vão morrendo e a 

gente aprendendo a esquecer. 

Não quero morrer pois quero 

ver como será que deve ser 

envelhecer. Eu quero é viver 

pra ver qual é e dizer venha 

pra o que vai acontecer. Que 

felizmente ou infelizmente 

sempre o tempo vai correr.   

ARNALDO ANTUNES ] 
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Apenas porque cada homem é único, de modo que com cada 

nascimento algo singularmente novo vem ao mundo (ARENDT, 

1989). 

 

O envelhecimento populacional no Brasil impõe à sociedade e às suas instituições 

um grande desafio social que é enfrentar a velocidade com que se processa o aumento do 

número de pessoas com mais de 60 anos na sociedade brasileira e as consequências que esse 

fenômeno acarreta.  

Para Rodrigues e Rauth (2006) dentre os principais determinantes do processo de 

envelhecimento da população brasileira destacam-se a queda nas taxas de fecundidade e 

mortalidade infantil, a melhoria nas condições de saneamento e infraestrutura básica e os 

avanços da medicina e da tecnologia. 

De fato como vimos, o resultado preliminar do Censo 2010 comprova que o Brasil 

caminha rapidamente para o envelhecimento populacional. Porém envelhecemos de maneira 

diferenciada nas vastas regiões brasileiras. 

Em se tratando da Região Norte, ainda, apresentamos uma estrutura bastante 

jovem, com o menor número de indivíduos idosos do Brasil (IBGE, 2011), o que pode 

representar uma vantagem em termos de operacionalização das políticas já existentes para os 

idosos. Porém, outras especificidades precisam ser consideradas: os idosos nortistas 

apresentam, em média, três anos de estudo e a única região que apresenta o número de 

homens superior ao de mulheres (IBGE, 2009; 2011). 

Em contrapartida, devemos reconhecer que a heterogeneidade do segmento idoso 

não se deve apenas a escolaridade ou a razão entre os sexos. O fenômeno do envelhecimento 

abarca diferentes trajetórias de vida experimentadas pelos idosos em diferentes contextos 

sócio-históricos, culminando com inserções distintas na vida social e econômica do país e que 

refletem a manutenção ou a extinção de projetos pessoais, características da expropriação da 

vida. 

Nesse sentido, a proposta de oficina cognitiva aqui sistematizada, que partiu dos 

seguintes questionamentos: Quem são e o que querem esses sujeitos que encomendam a 

intervenção? Que referenciais teóricos são possíveis, para embasar uma intervenção cognitiva 

apoiada nas experiências cotidianas desses sujeitos? Como realizar uma intervenção cognitiva 

que promova educação e apropriação do processo de envelhecimento e da história de vida, ao 

invés do tratamento por si só? Apresenta-se como uma ferramenta para a reflexão e 

apropriação do processo de envelhecimento pelos idosos, permitindo um desvendar da 
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realidade dos que envelhecem, além de fornecer subsídios para um enfrentamento positivo aos 

desafios advindos do envelhecer.  

Ao trabalharmos com idosos, devemos ter em mente que o sujeito precisa ser 

estimulado a refletir sobre a realidade, sobre o seu envelhecer. Assim, a estimulação cognitiva 

promove uma tomada de consciência de uma situação real e vivida pelo sujeito que envelhece, 

integrando-o em seu contexto, apontando para novas possibilidades de invenção da velhice. 

Mas o que é envelhecimento? Longevidade para quê? 

Abordamos o envelhecimento como natural e inerente à condição biológica 

de todo ser vivo, regido pelo ciclo vital em seu processo normal, que vai do 
nascimento à morte. Graças aos progressos das diferentes ciências verifica-

se a crescente extensão deste ciclo vital humano na perspectiva de maior 

longevidade. (MERCADANTE e BRANDÃO, 2009, p. 6). 

 

Decerto as palavras de Mercadante e Brandão ratificam toda a perspectiva de 

envelhecimento situada nesta dissertação: algo natural e inerente a todos os seres vivos. 

Notadamente os esforços atuais convergem-se para que vivamos mais. De fato, 

pode-se pensar no envelhecimento como um dos produtos mais ousados da tecnociência em 

sua intervenção sobre a vida humana, como afirma Lima et al. (2006, p. 89). Poeticamente, 

Arnaldo Antunes, na canção “Envelhecer” corrobora com essa ideia ao cantar que a coisa 

mais moderna que existe é envelhecer.  

Busca-se não morrer. Busca-se viver mais. Para quê? Para envelhecer? 

Paradoxalmente, na sociedade contemporânea, vive-se mais para não envelhecer. Cabe 

transcrever um texto da escritora Lya Luft, que exemplifica a histeria pela conservação dos 

atributos físicos da juventude: 

Mas as ilusões não continham mais o tempo, o costurado voltava a descoser. 
Minha Avó foi se isolando. Apartou-se das amizades, deixou as festas, não 

gostava mais de ninguém. Começou a delirar reclamando que todo mundo a 

apontava nas ruas, nas lojas, nos restaurantes: Lá vai aquela velha. Cada vez 
mais difícil de lidar e conviver, exigia o que ninguém podia lhe dar: o tempo 

congelado. Aos poucos foi sendo devorada por dentro também.  O rosto de 

minha Avó, de tanto ser remendado, foi se tornando outro. Mudou o olho, 
mudou o nariz, mudou o queixo, mudou até a orelha. No fim nada mais nela 

era dela. (LUFT, 2004, p. 126). 

 

Desfiguram-se rostos. Mutilam-se corpos. Envelhecer torna-se um castigo na 

sociedade atual. Anseia-se pela “cura” do envelhecimento. Concordamos com Tótora quando 

diz que ao abordar o envelhecimento como doença a sociedade desencadeia entre os 

indivíduos uma aversão a tornar-se velho e com isso a promessa de uma vida longa sem 



82 
 

doenças está expressa em diferentes enunciados que compõem os diversos saberes e se 

traduzem em normas de conduta válidas para todos os viventes (TÓTORA, 2008, p.24). 

Como entender que viver é envelhecer? Será que o problema está na nossa ideia 

de velhice?  

Há muito somos prevenidos sobre a velhice: “Aproveite enquanto é criança, 

quando tiver a minha idade, você vai ver”, “Estou muito velho para isso ou para aquilo”. A 

educação do medo castra a velhice, impossibilita projetos, incapacita e isola. Querer crescer, 

querer envelhecer. Como desejar algo tão amedrontador? Ou, vale a pena viver para esse 

desconhecido aniquilador? 

Não se trata de fazer uma apologia à velhice, mas entendê-la como uma fase 

natural esperada no curso da vida. A velhice não está separada do resto da vida que a 

precede: é a continuação de nossa adolescência, juventude, maturidade, assinala Bobbio 

(1997, p. 29).  

A ideia de velhice como um continuum de vida aparece, também, em um trecho 

do poema de Cora Coralina (2002, p. 81): 

Sou mulher como outra qualquer. 

Venho do século passado 
E trago comigo todas as idades. 

 

Trazer consigo todas as idades, envelhecer. Apropriar-se da existência como um 

todo, escrever de maneira singular uma vida, uma história. Viver para envelhecer ou como 

proclama Arnaldo Antunes: viver pra ver qual é e dizer venha pra o que vai acontecer. 

Pensar a vida sem a velhice é dizer não a própria vida. Nas palavras de Tótora:  

Querer uma vida sem doença, dor e morte é o mesmo que dizer não à 

própria vida. Duas consequências advêm dessa postura: um profundo 

ressentimento em relação à vida e a condenação dos viventes a 

carregarem uma culpa pelos malefícios vividos. Abrir-se à vida é 

dispor-se a enfrentar todas as adversidades, com a alegria dos que 

fazem dessa aliança um aumento da potência de agir, inventando 

novas formas de existência. (2006, p. 28). 

 

Existir, viver sem a precisão monótona dos acontecimentos. Aventurar-se e 

surpreender-se. Não cabe aqui negar a vida, e sim vivê-la e envelhecer, destino comum e 

experiência única, cabendo aos profissionais, especialmente os da saúde, considerarem a 

biografia, os conhecimentos e as experiências acumulados ao longo da vida daqueles que 

atendem, a fim de ampliar ações e produzir novos modos de envelhecer.  Afinal, o complexo 

funcionamento cognitivo depende não somente dos mecanismos cognitivos, mas também de 
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conteúdos advindos do ambiente sociocultural e qualquer abordagem ou tratamento cognitivo 

deve considerar a complexidade que envolve os temas envelhecimento e cognição. 
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ANEXO I - MINIMENTAL DE FOLSTEIN (1975). 

 

Minimental de Folstein (1975), traduzido e adaptado por Bertolucci e cols. (1994). Data (Pontuação) 

    

Orientação Temporal 

(5 pontos) 

Dê um ponto para cada 

item 

Ano     

Mês     

Dia do Mês     

Dia da Semana     

Hora Aproximada     

Orientação Espacial 

(5 pontos) 

Dê um ponto para cada 

item 

Estado     

Cidade     

Bairro      

Local      

Andar      

Registro de memória (3 

pontos) 

Repetir 3 palavras não relacionadas: CARRO, 

VASO e BOLA 

    

Atenção e Cálculo (5 

pontos) 

“SETE SERIADO”: Subtrair 100 – 7 = 93 – 7 =86 

– 7 = 79 – 7=72 – 7= 65 

Soletrar inversamente a palavra MUNDO = 

ODNUM 

    

Memória de evocação (3 

pontos) 

Perguntar os três objetos nomeados anteriormente      

Nomear dois objetos (2 

pontos) 

Mostrar um relógio e um lápis e solicitar ao 

paciente que diga seus nomes. 

    

Repetir (1 ponto) Repetir “NEM AQUI, NEM ALI, NEM LÁ”     

Comando de estágios 

(Comando Verbal) 

(3 pontos) 

Pegar a folha com a mão direita, dobrar ao meio e 

colocar no chão 

    

Escrever uma frase 

(1 ponto) 

Escreva uma FRASE com sujeito, verbo e 

predicado (não há necessidade de corrigir erros 

gramaticais). 

    

Ler e executar (1 ponto) Leia e obedeça: “FECHE OS OLHOS”     

Copiar o desenho (1 ponto)  

 

    

TOTAL DE PONTOS     
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ANEXO II- AUTOAVALIAÇÃO DA MEMÓRIA 

AVALIE SUA MEMÓRIA (ALVAREZ, 2008) 

Assinale os itens que mais se aplicam a você. Depois, vá até o item Avaliação e descubra como anda sua 
memória. 

VOCÊ SE ESQUECE DE... 

 Compromissos 
 Raramente 
 Às vezes 
 Com frequência  
 Sempre 

 Pagar contas 
 Raramente 
 Às vezes 
 Com frequência 
 Sempre 

 Levar suas coisas com você 
 Raramente 
 Às vezes 
 Com frequência 
 Sempre 

 Objetos pessoais 
 Raramente 
 Às vezes 
 Com frequência 
 Sempre 

 Dar recados 
 Raramente 
 Às vezes 
 Com frequência 
 Sempre 

 Caminho a ser tomado para chegar a lugares 
conhecidos 
 Raramente 
 Às vezes 
 Com frequência 
 Sempre 

 Itens da rotina diária, como escovar os 
dentes ou tomar banho 
 Raramente 
 Às vezes 
 Com frequência 
 Sempre 

 Atividades de manutenção da casa, como 
tirar o lixo, lavar louça e arrumar as camas 
 Raramente 
 Às vezes 
 Com frequência 
 Sempre 

 Desligar ou ligar utensílios domésticos, como 
ferro elétrico e forno 
 Raramente 
 Às vezes 
 Com frequência 
 Sempre 

 Comprar certas coisas no supermercado 
 Raramente 
 Às vezes 
 Com frequência 
 Sempre 

 Fazer tarefas em determinado lugar 
 Raramente 
 Às vezes 
 Com frequência 
 Sempre 

 Nomes de pessoas 
 Raramente 
 Às vezes 
 Com frequência 
 Sempre 

 Números de telefones 
 Raramente 
 Às vezes 
 Com frequência 
 Sempre 

 Endereços 
 Raramente 
 Às vezes 
 Com frequência 
 Sempre 

 Nomes de lugares familiares 
 Raramente 
 Às vezes 
 Com frequência 
 Sempre 

 Ocasiões especiais, como aniversários e 
festas 
 Raramente 
 Às vezes 
 Com frequência 
 Sempre 

 Conversas 
 Raramente 
 Às vezes 
 Com frequência 
 Sempre 

 Acontecimentos recentes, como onde jantou 
ontem e o que comeu no almoço 
 Raramente 
 Às vezes 
 Com frequência 
 Sempre 
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 Onde guardou seus pertences 
 Raramente 
 Às vezes 
 Com frequência 
 Sempre 

 Onde as coisas são guardadas habitualmente 
(procura-as em lugar errado) 
 Raramente 
 Às vezes 
 Com frequência 
 Sempre 

DURANTE UMA CONVERSA, VOCÊ... 

 Sabe a palavra que quer dizer, mas não é 
capaz de lembrar-se dela 
 Raramente 
 Às vezes 
 Com frequência 
 Sempre 
 

 Esquece o que acabou de dizer, perguntando: 
“O que eu estava falando mesmo?” 
 Raramente 
 Às vezes 
 Com frequência 
 Sempre 

 Conta uma história ou piada que já contou 
antes 
 Raramente 
 Às vezes  
 Com frequência 
 Sempre 

 Esquece detalhes importantes, tornando 
confusas suas narrativas 
 Raramente 
 Às vezes 
 Com frequência 
 Sempre 

VOCÊ TEM DIFICULDADE DE... 

 Aprender coisas novas, como regras de um 
jogo ou as instruções de uso de novos aparelhos 
eletrônicos 
 Raramente 
 Às vezes 
 Com frequência 
 Sempre 

 Localizar-se em lugares conhecidos 
 Raramente 
 Às vezes 
 Com frequência 
 Sempre 

 Retornar o que estava fazendo antes de ser 
interrompido 
 Raramente 
 Às vezes 
 Com frequência 
 Sempre 

Avaliação 
 Se RARAMENTE foi o que mais apareceu 
nas suas respostas, fique descansado. Sua 
memória trabalha bem. 
 Se você respondeu ÀS VEZES para 
metade das perguntas, suas falhas de memória 
são circunstanciais e não crônicas. Ainda não há 
motivo para preocupações. 
 Se COM FREQUÊNCIA foi o que você 
mais respondeu, é hora de pensar em ajuda 
especializada. 
 Se você assinalou SEMPRE em 70% das 

respostas, converse com seu médico e procure 

tratamento. 
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ANEXO III – TANGRAM TRADICIONAL 

Tangram é um quebra-cabeça chinês muito 

antigo, o nome significa "Tábua das 7 sabedorias". Ele é 

composto de sete peças (chamadas de tans) que podem ser 

posicionadas de maneira a formar um quadrado: 5 

triângulos de vários tamanhos, 1 quadrado e 1 

paralelogramo. 

Neste quebra-cabeça deve-se seguir duas 

regras: usar todas as peças e não sobrepor as peças. 
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ANEXO IV- LISTA DE VERIFICAÇÃO PRÉ-VIAGEM 

LISTA DE VERIFICAÇÃO PRÉ-VIAGEM 

 

Preparação geral em casa 

□ Molhar as plantas e aparar a grama antes de sair de casa ou pedir a um vizinho ou familiar para cuidar 
delas enquanto você estiver fora 

□ Colocar o animal de estimação em uma hospedagem ou organizar atendimento em casa 

□ ____________________________________________________________________________________ 

□ ____________________________________________________________________________________ 
 

 

Segurança 

□ Fechar todas as janelas e portas 

□ Informar os vizinhos que você estará fora e como eles podem contatá-lo em caso de uma emergência 

□ Fechar persianas e cortinas 

□ ____________________________________________________________________________________ 

□ ____________________________________________________________________________________ 
 

 

Cozinha 

□ Guardar os alimentos no freezer para não ter que correr ao mercado assim que voltar para casa 

□ Remover os itens perecíveis da geladeira 

□ Esvaziar todos os cestos de lixo  

□ Lavar a louça (você se arrependerá quando voltar se esquecer de fazer isso!) 

□ ____________________________________________________________________________________ 

□ ____________________________________________________________________________________ 
 

 

Preparando o carro 

□ Verificar o estepe e o macaco para assegurar que ambos estejam em perfeito estado 

□ Verificar o nível do óleo, a pressão dos pneus e o nível do fluido de refrigeração, bem como outros níveis de fluidos 

□ Colocar um kit de primeiros-socorros na mala 

□ ____________________________________________________________________________________ 

□ ____________________________________________________________________________________ 
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Preparação pessoal 

□ Agendar um check-up médico antes da viagem. Pergunte a seu médico sobre as vacinas necessárias e faça os 
procedimentos médicos devidos antes de viajar 

□ Atualizar sua identificação pessoal para que ela contenha informações e uma fotografia atualizadas 
 

 

Preparação pessoal (continuação) 

□ Pegar dinheiro e troco no banco. 

□ Comprar um cartão de telefone e levá-lo consigo. 

□ Informar seu endereço de férias ou de fora da cidade para onde seus familiares amigos poderão lhe escrever 

□ Pagar o aluguel e outras contas. Se você for ficar fora por um longo período, peça a um amigo ou parente para pagar 
as contas. 

□ Lavar as roupas que você não levará para ter roupas limpas em casa quando voltar da viagem 

□ ____________________________________________________________________________________ 

□ ____________________________________________________________________________________ 

□ ____________________________________________________________________________________ 
 

 

Medidas para evitar problemas 

 

□ Imprimir etiquetas com o endereço das pessoas para as quais enviar cartões postais. é muito mais fácil carregar uma 
folha de etiquetas do que a sua agenda 

□ ____________________________________________________________________________________ 

□ ____________________________________________________________________________________ 

□ ____________________________________________________________________________________ 

□ ____________________________________________________________________________________ 
 

 

Diversos 

□ ____________________________________________________________________________________ 

□ ____________________________________________________________________________________ 

□ ____________________________________________________________________________________ 

□ ____________________________________________________________________________________ 

□ ____________________________________________________________________________________ 

□ ____________________________________________________________________________________ 

□ ____________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICES 
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APÊNDICE I - LISTA DE RECADOS DIÁRIOS 
 

DATA: ______/______/ _________ 
 

RECADOS 

 

Nome: 

Hora:  

Assunto: 

Telefone: 

E-mail: 

 

M e n s a g e m  
 

 

 

 

 

 

 
 

Nome: 

Hora:  

Assunto: 

Telefone: 

E-mail: 

 

M e n s a g e m  
 

 

 

 

 
 

 
 

Nome: 

Hora:  

Assunto: 

Telefone: 

E-mail: 

 

M e n s a g e m  
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APÊNDICE II - TABELA DE CONTROLE DE MEDICAMENTOS 

NOME:                                                                                                                                              

IDADE: 

 

 HORA NOME DO 
MEDICAMENTO 

MÉDICO RESPONSÁVEL QUANTIDADE ÁGUA 

 

 
CAFÉ DA 
MANHÃ 

     

     

     

     

 

 
MANHÃ 

     

     

     

     

 

 
ALMOÇO 

     

     

     

     

 

 
TARDE 

     

     

     

     

 

 
NOITE 

     

     

     

     

 

 
AO DEITAR 

     

     

     

     

 

EM TODA CONSULTA MÉDICA LEVAR ESTA TABELA. 
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APÊNDICE III - PLANEJAMENTO SEMANAL 

DAS REFEIÇÕES 

 

SEMANA: 

 

 

 CAFÉ DA 
MANHÃ 

LANCHE ALMOÇO LANCHE JANTAR LANCHE 

Domingo       

Segunda       

Terça       

Quarta       

Quinta       

Sexta       

Sábado       
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APÊNDICE IV - LISTA DE COMPRAS 

FEIRA QUANTIDADE FRIOS QUANTIDADE FARINHAS E GRÃOS QUANTIDADE 

Agrião  Lingüiça   Açúcar   

Alface  Presunto  Arroz  

Alho  Salsicha  Café  

Azeitona  SALGADOS QUANTIDADE Farinha de mandioca  

Batata  Bacon  Farinha de rosca  

Beterraba  Bacalhau  Farinha de trigo  

Brócolis  Camarão  Feijão carioquinha  

Cheiro-verde  Charque  Fubá  

Cebola  Lingüiça  Soja  

Cenoura  Paio  HIGIENE E PERFUMARIA QUANTIDADE 

Couve  Porco  Absorvente  

Couve-flor  CARNES QUANTIDADE Condicionador  

Espinafre  Carne para bife  Cotonetes  

Macaxeira  Carne moída  Desodorante  

Pimentão  Músculo  Escova de dentes  

Repolho  Alcatra  Fio dental  

Salsa  Fígado  Papel higiênico  

Tomate  Filé  Pasta de dentes  

Ovo  Contra-filé  Perfume  

Abacaxi  Frango inteiro  Sabonete  

Ameixa  Coxa e sobrecoxa  Sabonete líquido  

Banana  Miúdos  Shampoo  

Caqui  Peito de frango  Talco  

Coco  Filé de peixe  LIMPEZA QUANTIDADE 

Kiwi  Porco  Água sanitária  

Mamão  BEBIDAS QUANTIDADE Amaciante de roupas  

Manga  Água Mineral  Cera  

Melancia  Cerveja  Desengordurante  

Melão  Chá mate  Desinfetante  

Pêra  Refrigerante  Detergente  

Tangerina  Refrigerante diet  Esponja  

Uva  Refrigerante light  Esponja de aço  

LATICÍNIOS  QUANTIDADE Suco concentrado  Inseticida  

Coalhada  Suco em caixa  Lustra móveis  

Iogurte  Suco de soja  Perfex  

Iogurte light  Vinho  Sabão de coco  

Leite em pó  LATAS E CONSERVAS QUANTIDADE Sabão em pó  

Leite líquido  Atum  Sapólio  

Manteiga  Azeite  Tira ferrugem  

Queijo mussarela  Catchup  Toalha de papel  

Queijo minas  Creme de leite  MOLHOS E TEMPEROS QUANTIDADE 

Requeijão  Chocolate em pó  Cominho  

BISCOITOS E MASSAS QUANTIDADE Ervilha  Molho de tomate  

Bolacha Água e sal  Extrato de tomate  Óregano  

Bolacha Creamcracker  Fermento em pó  Pimenta  

Biscoito maisena  Leite condensado  Sal  

Biscoito recheado  Maionese  OUTROS QUANTIDADE 

Macarrão  Milho    

Massa para pastel  Óleo    

Massa para pizza  Patê    

  Sardinha    

  Vinagre    

 

 


