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Para CMOTD 

"O cínico sem-vergonha diz aqui que os velhos têm barba grisalha e pele 
enrugada; que os olhos dele purgam goma de âmbar e resina de ameixa; que não 
possuem nem sombra de juízo; e que têm bunda mole! É claro, meu senhor, que 
embora tudo isso seja verdadeiro, e eu acredite piamente em tudo, não aprovo 
nem acho decente pôr isso no papel. Pois o senhor mesmo ficaria tão velho quan
to eu se, como o caranguejo, se pudesse a avançar de trás pra frente." 

Hamlet, Ato 2, Cena ii 
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Introdução 

A segunda edição deste livro apareceu três anos depois da primeira; esta 
terceira edição levou consideravelmente mais que o dobro deste intervalo para 
aparecer. Durante esse período, tanto eu como a instituição em que eu trabalhava 
mudamos nossos títulos e muitos artigos de pesquisa foram produzidos. A demo
ra se deve, em parte, a outros projetos (em especial, a outros quatro livros de 
minha autoria e a um trabalho publicado em co-autoria) e também ao fato de eu 
não ter sentido, por algum tempo, nenhuma necessidade de atualizar o que havia 
escrito. Isso não por não estarem sendo produzidos novos trabalhos (longe dis
so), mas porque a história que a psicogerontologia tinha a contar não estava 
muito diferente de antes. Todavia, depois de um certo tempo, toda casa precisa 
de uma nova mão de tinta, e, no mínimo, eram necessárias provas experimentais 
mais modernas dos mesmos argumentos. Sempre que cabia, portanto, atualizei o 
livro dessa maneira. Mas fui além disso. 

Em primeiro lugar, introduzi novos tópicos onde eu sentia ser necessário, 
embora não tenha apresentado todas as áreàs de pesquisa em psicogerontologia, 
simplesmente, por não haver espaço para isso em um livro relativamente com
pacto como este. Em segundo lugar, reescrevi inteiramente grande parte de al
guns capítulos, parcialmente por razões estéticas, mas principalmente por sentir 
que alguns deles ficariam melhores se apresentados em um formato diferente. 
Por exemplo, o Capítulo 6, que nas edições anteriores era totalmente dedicado à 
demência, agora é dedicado à doença mental na velhice (embora a demência 
fique com a parte do leão do texto). Os críticos foram quase universalmente 
generosos em seus elogios às edições anteriores (pelo que agradeço, com certa 
perplexidade), mas uma das perguntas formuladas, em mais de uma ocasião, foi 
por que não havia mais material sobre doenças mentais em geral. A sim.eles razão 
era a minha intenção original de que o livro fosse utilizado por leitores que, 
imaginava eu, não estariam interessados no tópico. Entretanto, uma vez que o 
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livro foi adotado em cursos de psicologia clínica e afins, julguei que seria apropriado 
oferecer, pelo menos, algumas indicações nessa direção. Também expandi aquele 
que foi o capítulo final das edições anteriores e o dividi em dois capítulos separa
dos: o primeiro apresenta críticas mais avançadas aos métodos experimentais, 
enquanto o segundo é um olhar para os aspectos futuros do envelhecimento. O 
corpo principal do texto pretende ser uma introdução relativamente imparcial à 
psicogerontologia; os capítulos finais são, na verdade, ensaios críticos sobre as
pectos contrastantes da psicogerontologia vistos como pontos de partida para 
discussões. 

Uma mudança final a ser mencionada é que, de acordo com a prática recen
te em algumas (mas não todas) áreas da minha profissão, tentei evitar o uso de 
termos como "o idoso" e expressões similares. Esses termos jamais tiveram qual
quer sentido pejorativo nas edições anteriores (e duvido que tenham causado tal 
impressão), mas sinto que seria apropriado modificá-los para acompanhar a 
mudança nas convenções. 

No entanto, outros aspectos do livro foram mantidos. O glossário de termos 
técnicos, que se mostrou popular, foi ampliado (ele é composto, essencialmente, 
pelas entradas psicogerontológicas de meu Dictionary of Developmental 
Psychology). Também tentei, sempre que possível, apresentar uma seleção 
criteriosa de referências. Assim, além de artigos de revistas científicas mais 
especializados (que alguns leitores poderão ter dificuldade em localizar), incluí 
livros mais gerais. 

Ian Stuart-Hamilton 
University College Worcester 

1 



O Que é Envelhecer? 

A POPULAÇÃO GRISALHA 

O envelhecimento não é exclusividade dos tempos modernos, mas foi só nos 
últimos cem anos que se tornou algo comum. Calcula-se que nos tempos pré
históricos a velhice era extremamente rara e, mesmo no século XVII, provavel
mente apenas 1 % da população vivia mais de 65 anos. No século XIX, essa pro
porção subiu para aproximadamente 4% (Cowgill, 1970). Atualmente, na Grã
Bretanha, cerca de 1 1  milhões de pessoas, ou 18% da população, estão acima da 
idade da aposentadoria (HMSO, 1998). Esses números devem subir e atingir 14 
milhões em 2040, antes que a mudança nos índices de natalidade provoque um 
relativo declínio. Proporções e crescimento semelhantes são calculados para ou
tras nações industrializadas (OECD, 1988). Olhando de outra perspectiva, cerca 
de 70% da população ocidental de hoje viverão mais de 65 anos e 30%-40%, 
mais de 80 anos (possivelmente mais, se as tabelas atuariais de hoje estiverem 
certas) . Em 1900, apenas cerca de 25% da população teriam alguma esperança 
de comemorar seus 65 anos (Brody, 1988). Ou, colocando de outra maneira, a 
expectativa média de vida para um bebê nascido em 1900 era de 47-55 anos; 
atualmente, esse número é de, pelo menos, trinta anos mais (OECD, 1988). A 
partir dessas considerações, a população moderna industrializada tem sido des
crita como uma sociedade retangular. Uma vez que um número igual de pessoas 
está vivo em cada década de idade (isto é, um número igual de pessoas de 0-9 
anos, de 10-19 anos, etc.), um histograma apresentando o número de pessoas 
vivas em cada década de idade parece (com uma pequena licença artística) um 
retângulo. Em comparação, um gráfico de 1900 parece uma pirâmide (quantida
de de pessoas na década de menor idade e, progressivamente, menos pessoas nas 
décadas posteriores), sendo descrito, portanto, como uma sociedade piramidal. 
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Entretanto, sem certos cuidados de interpretação, os números apresentados 
anteriormente são enganadores. Para o leitor casual, a informação de que em 
1900 a expectativa de vida era de cinqüenta e poucos anos implica que todos 
morreriam antes dos 60 anos, o que é claramente um absurdo. A expectativa de 
vida se refere à idade por volta da qual a metade de um grupo de pessoas nasci
das em um mesmo período de tempo morre. Em outras palavras, metade do 
grupo vive mais do que isso (os membros de um grupo que permanecem vivos 
depois de um determinado ponto são chamados de sobreviventes). A razão para 
números mais baixos da expectativa de vida em 1900 pode ser grandemente 
atribuída ao índice mais elevado de mortalidade infantil (isto é, muitos dos 50% 
que morreram haviam morrido antes de chegar à idade adulta). Se uma pessoa 
sobrevivesse à infância, poderia esperar viver consideravelmente mais do que até 
os 50 e poucos anos. Um jovem adulto, em 1900, tinha uma expectativa de vida 
menor do que um jovem adulto tem hoje, mas a diferença era de "apenas" sete 
anos. De fato, quanto mais velho o grupo etário considerado, menor se toma essa 
diferença progressivamente: os centenários, em 1900, tinham tanta vida futura 
diante deles quanto os centenários de hoje (Bromley, 1988; Kermis, 1983). Em 
outras palavras, quanto mais alguém vive, menos a sociedade moderna é capaz 
de ampliar a vida restante para além do que seria possível em épocas anteriores. 
Além disso, não se pode imaginar que o maior tempo de vida que algumas pessoas 
experienciam, hoje em dia, é necessariamente uma benção. Wilkins e Adams 
(1983), trabalhando com tabelas atuariais canadenses, calcularam que, para os 
adultos mais velhos, aproximadamente 75% desse "tempo extra" é um período 
vivido com alguma incapacidade física e, portanto, com desconforto. Brattberg, 
Parker e Thorslund (1996) citam um número semelhante de 73% de adultos 
suecos no final da casa dos. 70 que relatam dor branda ou severa. Essas conside
rações dão origem ao conceito de expectativa de vida ativa (isto é, o número 
médio de anos restantes em que as pessoas podem esperar levar uma vida razoavel
mente ativa). Assim, os números mais altos de expectativa de vida são, de certa 
forma, uma quimera - a chamada população grisalha deve-se mais ao fato de as 
doenças da infância não serem mais as assassinas que foram, e não à "melhora" 
na maneira de envelhecer. 

Além disso, a mudança na proporção de pessoas mais velhas na população 
acaba trazendo problemas econômicos e sm:iais. Se a proporção de adultos mais 
velhos aumenta, então, por definição, a proporção de adultos mais jovens dimi
nui. Isso significa que uma fração menor da população está trabalhando e pagan
do impostos diretos (isto é, imposto de renda, previdência social e similares). 
Esses impostos constituem a parte mais importante dos fundos para os esquemas 
de assistência social, como pensões do governo e (na maioria dos países) atendi
mento de saúde. As pessoas mais velhas, é claro, são pensionistas e também são, 
juntamente com as crianças, as principais beneficiárias do atendimento nacional 
de saúde. Portanto, essa "turma grisalha" vai aumentar a demanda dos serviços 
financiados principalmente por uma força de trabalho que está diminuindo. Uma 
maneira simples de expressar isso é empregando a razão de dependência na 
velhice, que é o número de pessoas em idade de aposentadoria dividido pelo 
número de pessoas em idade produtiva. Atualmente, essa razão é de aproxima
damente um quinto na maioria das nações industrializadas, mas espera-se que 
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aumente para um terço, ou mais, até 2040. Esse é um exemplo da bomba de 
tempo demográfica - a maior e potencialmente catastrófica carga financeira so
bre as economias nas décadas vindouras, criada por uma população que vai fí. 
cando grisalha. Os governos, evidentemente, estão sabendo disso (embora mui
tas pessoas possam dizer que eles têm sido lentos na sua ação), e atitudes para 
diminuir o problema podem ser vistas, claramente, em medidas tomadas no Rei
no Unido, tais como o aumento da idade de aposentadoria para as mulheres (na 
década de 2010, aumentará novamente para 65 anos) e os maiores incentivos 
para as pessoas se prepararem para a velhice, por meio de esquemas privados de 
pensão para "complementar11 as minguadas pensões do governo. 

Embora a bomba de tempo demográfica seja um problema potencialmente 
sério, é importante colocar as coisas em perspectiva. As discussões, até o momen
to, têm tratado dos países industrializados. Nos países em desenvolvimento, os 
números de 1900 são mais apropriados. É uma triste notícia a de que, em escala 
global, a idade mais comum de morte seja o período entre o nascimento e os 
cinco anos (McHale, McHale e Streatfield, 1979) . 

DIFERENÇAS NAS EXPECTATIVAS DE VIDA 

A prevalência do envelhecimento, portanto, difere dentro da mesma socie
dade ao longo do tempo histórico e difere hoje entre os países industrializados e 
aqueles em desenvolvimento. Ela também difere entre indivíduos e grupos de 
uma mesma sociedade. Uma notável ilustração disso é o efeito Roseto (veja 
Egolf et al., 1992). O nome se deve a uma comunidade ítalo-americana em Roseto, 
Pensilvânia, cuja suscetibilidade dos membros a doenças cardíacas aumentou na 
medida em que eles se "americanizaram". Isso demonstra bem que as pessoas 
podem influenciar radicalmente sua expectativa de vida simplesmente pelo gru
po socioeconômico ao qual pertencem e pelo estilo de vida que levam. Em alguns 
casos, a escolha do estilo de vida é voluntária; em outros, infelizmente, não é. 
Um exemplo muito citado é o efeito da classe socioeconômica sobre a expectativa 
de vida. Essencialmente, quanto menos afluente o grupo social, menor a expecta
tiva de vida (por exemplo, Macintyre, 1994; Roberge, Berthelor e Wolfson, 1995; 
Schwartz et al., 1995). Muitas razões foram sugeridas para esse fenômeno, entre 
as quais os níveis de estresse, de nutrição e de acesso aos serviços de saúde. 

Outra grande diferença entre os grupos é que envelhecer - especialmente 
entre octogenários e mais velhos - é principalmente uma experiência das mulhe
res. Nas sociedades pacíficas (isto é, onde não há pesadas perdas de guerra para 
distorcer os números), a quantidade de homens e mulheres é quase igual até os 
45 anos. A partir daí, os homens morrem em um ritmo mais rápido, de modo 
que, aos 70, haverá aproximadamente seis mulheres para cada cinco homens e, 
aos 80, essa razão será de 4:1 .  Foram sugeridas muitas razões para a morte pre
coce dos homens. Uma concepção popular atribui essa morte à vida fisicamente 
mais cansativa que os homens tradicionalmente levam. Entretanto, essa parece 
uma explicação, no melhor dos casos, marginal, uma vez que a comparação en
tre homens e mulheres equiparados quanto à atividade física ainda mostra uma 
grande diferença de gênero nos índices de mortalidade. Esse fenômeno é obser-
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vado em muitas espécies animais além da humana (Shock, 1977), sugerindo que 
as diferenças podem estar no nível cromossômico, e não no ambiental. Mas uma 
complexa interação de fatores físicos, ambientais e diferenças no comportamen
to social (como o homem assumir mais riscos) também pode desempenhar um 
papel-chave (veja Lang, Arnold e Kupfer, 1994). 

O fato de alguns estilos de vida estarem mais associados à longevidade do que 
outros provoca a pergunta óbvia - qual estilo é o melhor para uma vida longa e 
produtiva? A busca da resposta a essa pergunta levou algumas pessoas a defende
rem extravagantemente populações rurais remotas em várias partes do mundo. A 
mais conhecida delas é um grupo de pessoas na Geórgia (na antiga URSS), onde 
foi encontrado um número desproporcionalmente alto de centenários. Foram pro
postas várias explicações (muitas envolvendo alimentos saudáveis e abstinência), 
mas a prosaica verdade é que não havia nenhum centenário. Os adultos mais ve
lhos tinham usado a certidão de nascimento dos pais para evitarem a convocação 
pelo exército russo, acrescentando, assim, vinte ou trinta anos à sua idade real. 
Essa trapaça para evitar o recrutamento foi um tiro que saiu pela culatra, pois as 
autoridades soviéticas, nos últimos anos, apoderaram-se dos velhos "bem-conser
vados", usando-os como atração turística e veículo de propaganda. Exames médi
cos detalhados desmascararam a história. Outros casos de comunidades longevas 
no Paquistão e no Equador são explicados pela razão mais simples de que os altos 
índices de analfabetismo, associados aos regi..:tros de nascimento malfeitos, leva
ram a cálculos de idade que estav&m, no mínimo, cheios de erros (veja Schaie e 
Willis, 1991). EmboP. alguns autores ainda acreditem, de m3neira um tanto quan
to tocante, q�:: esses veihos são, na verdade, muito velhos, a maioria das evidências 
indica não haver uma sociedade "mágica" em que as pessoas vivam significativa
IPcnte mais do que em outros lugares. 

De fato, para todos os que procuram um estilo de vida que ofereça o elixir 
da longa vida, a resposta parece ser o antigo adágio grego: "moderação em todas 
as coisas". Os estudos so Jre pessoas muito velhas mostram que elas possuem 
personalidades bastante adaptáveis e tendem a ser moderadas no consumo e no 
exercício (veja Schaie e Willis, 1991). Não surpreendentemente, o cigarro (em 
qualquer quantidade) e a ingestão pesada de álcool podem reduzir a expectativa 
de vida em mais de uma década. As evidências relativas à alimentação são mais 
equívocas. Por exemplo, desde a década de 30, sabemos que reduzir, delibera
damente, a ingestão calórica aumenta significativamente o período de vida de 
muitas espécies animais (por exemplo, Masoro, 1988, 1992). Entretanto, essa 
afirmação deve ser qualificada. Primeiro, uma dieta restritiva só é efetiva depois 
de certa idade - se iniciada muito cedo, o envelhecimento será acelerado, não 
retardado (Aihie Sayer e Cooper, 1997; Gage e O'Connor, 1994). Segundo, os 
resultados mais confiáveis vêm de estudos em roedores: as evidências relativas 
aos seres humanos são mais limitadas. Algumas variações da dieta também fo
ram sugeridas como "prolongadoras da vida". Recentemente, um consumo maior , 
de nozes foi proposto como profilático contra a doença cardíaca isquêmica (Sabate, 
1999). Os vegetarianos também parecem viver um pouco mais que seus vizinhos 
onívoros, provavelmente porque ficam menos propensos a algumas formas co
muns de doenças, principalmente as doenças cardíacas e algumas formas de cân
cer (veja Dwyer, 1988). Entretanto, o que explica isso provavelmente não é a 
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ausência completa de carne. Resultados semelhantes são encontrados em uma 
dieta onívora em que a proporção de carne é (pela maioria dos padrões ociden
tais) drasticamente reduzida, embora não totalmente eliminada (veja Dwyer, 
1888; Nestle, 1999). 

Entretanto, convém observar que os fatores ambientais e de estilo de vida, 
sozinhos, provavelmente não são a explicação completa. Apesar de algumas das 
afirmações que circulam amplamente na mídia, muitas das estratégias para pro
longar a vida são, em grande parte, especulativas e baseadas em extrapolações a 
partir de estudos de laboratório, e não de observações da vida real (veja 
Bernarducci e Owens, 1996). Novamente, os achados sobre diferentes expectati
vas de vida ilustram tendências de grupos inteiros - eles não ditam automatica
mente os destinos das pessoas desses grupos. Nem todos os que têm um estilo de 
vida saudável chegarão a uma idade mais avançada; nem todos os que vivem em 
um\ambiente de privação morrerão jovens. Além dos fatores ambientais, a ex
pectativa de vida é determinada, em certa extensão, pela herança genética. A 
manifestação mais óbvia disso é que os indivíduos que vivem mais tendem a 
produzir uma prole que também vive mais (Murphy, 1978). Novamente, há evi
dências resultantes de estudos em gêmeos idênticos (que são geneticamente idên
ticos) de que existe uma grande influência genética sobre a mortalidade e sobre 
a suscetibilidade a muitas doenças (Iachine et ai., 1998; veja também Korpelainen, 
1999). Fica claro como a herança genética poderia influenciar a expectativa de 
vida por meio de fatores relativamente "óbvios", como um coração congenita
mente frágil, mas os efeitos podem ser menos aparentes, tais como o achado de 
que a altura pode influenciar a longevidade (geralmente, as pessoas mais baixas 
vivem mais do que as altas; Samaras e Elrick, 1999). Todavia, juntamente com as 
evidências dos efeitos ambientais, também devemos apresentar algumas adver
tências. Uma das mais importantes é a seguinte: na determinação dos fatores 
que aumentam a longevidade, é notoriamente difícil identificar e separar os efei
tos do ambiente e da genética (veja Yashin et al., 1999, para uma revisão recente) . 

Assim, existem evidências de que as diferenças no envelhecimento podem 
ser atribuídas a causas genéticas e a causas ambientais. 

DEFINIÇÕES DE ENVELHECIMENTO 

Há uma variedade surpreendente de métodos para descrever a idade de 
uma pessoa, alguns menos óbvios do que outros. Por exemplo, o envelhecimento 
pode ser descrito em termos dos processos que afetaram a pessoa conforme acon
teciam. Eles podem ser divididos em acontecimentos relativamente distantes (por 
exemplo, falta de mobilidade devido à poliomielite infantil), conhecidos como 
efeitos distais de envelhecimento, e mais recentes (como falta de mobilidade 
devido a uma perna quebrada), conhecidos como efeitos proximais de envelhe
cimento. Mais uma vez, o envelhecimento pode ser definido em termos da pro
babilidade de se adquirir uma determinada característica da velhice. Os aspectos 
de envelhecimento universais são aqueles que todas as pessoas mais velhas 
compartilham em certa extensão (por exemplo, pele enrugada), enquanto os as
pectos de envelhecimento probabilísticos são prováveis, mas não universais 
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(por exemplo, artrite). Esses termos podem ser comparados aos cor.ceitos seme
lhantes de envelhecimento primário (mudanças corporais da idade) e envelhe
cimento secundário (mudanças que ocorrem com maior freqüência, mas não 
são um acompanhamento necessário). Alguns autores acrescentam um terceiro 
termo - envelhecimento terciário - para se referir à rápida e acentuada deteriora
ção física imediatamente anterior à morte. 

Outro método de medir o envelhecimento é criar uma divisão entre vida 
adulta inicial e tardia. Mas a mudança de uma para outra é gradual e contínua, 
de modo que qualquer medida será, em certa extensão, arbitrária. Essa é uma 
manifestação de um conhecido problema na ciência: como dividimos um contí
nuo em subgrupos? Por exemplo, se considerarmos o espectro das cores, é óbvio 
que existem faixas de vermelho e laranja, mas elas se misturam entre si. Em que 
ponto desta fronteira vermelho-laranja nós dizemos que a cor mudou de laranja 
para vermelho? Igualmente, em que ponto alguém deixa a "meia-idade" e se 
torna "idoso,,? Apesar da expressão popular, ninguém se torna velho da noite 
para o dia. Podemos observar, ao longo de vários anos, que as características 
físicas e mentais de uma pessoa estão mudando, mas seria difícil indicar exata
mente o momento em que algum limiar foi claramente transposto. Essa é uma 
das razões pelas quais a medida comumente empregada como idade cronológi
c a  é tão insatisfatória. A idade cronológica é simplesmente a medida de quão 
velha uma pessoa é. Mas ela é essencialmente uma medida arbitrária. Quantas 
vezes a Terra deu a volta ao redor do sol desde que uma pessoa nasceu não nos 
diz nada sobre ela, a menos que esta passagem de tempo seja correlacionada 
com outras mudanças mais relevantes. De fato, em algumas circunstâncias, a 
idade, sozinha, é um indicador insuficiente. Por exemplo, ela tem pouca correla
ção com as mudanças físicas. Podemos pensar em pessoas de 70 anos com a 
aparência estereotípica de pessoas velhas (cabelo grisalho, pele enrugada, etc.), 
mas também lembramos indivíduos ''bem-conservados" que não apresentam esse 
aspecto (a�erasia) e adultos mais jovens que parecem "prematuramente enve
lhecidos". E importante distinguir estes últimos dos transtornos (extremamente 
raros) através dos quais o envelhecimento é imensamente acelerado: a progeria 
(ou síndrome de Hutchinson-Gilford), em que o paciente começa a envelhecer 
rapidamente no início da infância e costuma morrer no início da adolescência, e 
a síndrome de Wemer, que se desenvolve na adolescência (os pacientes costu
mam morrer aos 40 e poucos anos). Em ambas as doenças, os pacientes desenvol
vem características e sintomas físicos semelhantes a um envelhecimento extre
mo, mas ainda está aberto a debate se isso é um envelhecimento genuinamente 
acelerado ou simplesmente se parece, coincidentemente, com o envelhecimento 
(veja Bergeman, 1997; Hayflick, 1994). Entretanto, mesmo excetuando-se os casos 
raros, a idade cronológica em si está longe de ser um indicador infalível. 

Outra medida comumente usada é a idade social, que se refere às expecta
tivas societais de como a pessoa deve comportar-se em determinada idade crono
lógica. Em algumas sociedades contemporâneas, e em muitas outras mais histó
ricas, uma vida longa é/era considerada a recompensa por um comportamento 
piedoso (Gruman, 1966; Minais, 1989). Duas das crenças mais comuns decor
rentes disso foram classificadas como o mito do envelhecimento antediluviano 
e o mito do envelhecimento hiperbóreo - as crenças de que em épocas antigas 
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ou em uma terra muito distante, respectivamente, havia/há uma raça de pessoas 
virtuosas com períodos de vida inacreditavelmente longos. As sociedades moder
nas industrializadas têm uma visão diferente. A velhice não é vista como um 
tempo de recompensa, e sim de relaxamento forçado. Portanto, a cultura ociden
tal espera que as pessoas com mais de 60 anos se comportem de forma essencial
mente sossegada e, não surpreendentemente, o início da velhice freqüentemente 
é indicado pela aposentadoria do trabalho em tempo integral. Então, geralmente 
se considera que a idade cronológica em que começa a ''velhice" vai dos 60 aos 65 
anos (em algumas sociedades, dos 50 aos 70 anos; veja Decker, 1980) . A maioria 
dos gerontologistas (pessoas que estudam o envelhecimento) também define o 
período de 60 a 65 anos como a idade início ou a idade de limiar (por exemplo, 
Bromley, 1988; Decker, 1980; Kermis, 1983; Rebok, 1987; Ward, 1984). Isso não 
apenas para se ajustar a estereótipos ocidentais, mas também porque é por volta 
dessa idade que várias mudanças físicas e psicológicas tendem a se manifestar, 
como veremos. Neste livro, a idade de limiar será definida amplamente como 
variando entre 60 e 65 anos. Essa regra prática é, intencionalmente, vaga. Repe
tindo alertas anteriores: 

a) não existe um ponto determinado, único, em que a pessoa fica ''velha"; e 
b) a idade cronológica sempre é uma medida arbitrária e não muito exata, 

de modo que o uso de um número único para o limiar lhe daria um status 
enganadoramente objetivo. 

Alguns autores dividem os adultos mais velhos em idosos jovens e idosos 
velhos (ou "velhos jovens" e "velhos velhos") . Mas as idades exatas envolvidas 
nesta categorização variam para cada autor. Alguns acham que "idoso jovem" 
descreve qualquer pessoa entre 60 e 75 anos, enquanto "idoso velho" se refere 
a qualquer pessoa mais velha do que isso. Outros autores consideram interva
los diferentes (por exemplo 60-80, ou 65-80, ou 65-75 para o grupo de idosos 
jovens) . Portanto, aconselha-se cautela na leitura de relatos que empreguem 
esses termos. Uma variante dessas definições, apresentada por Bumside, Ebersole 
e Monea (1979) , propôs as categorias "velhos jovens" ( 60-69) , "velhos de meia
idade" (70-79) , "velhos-velhos" (80-89) e "velhos muito velhos" ( + de 90) . Isso 
parece simplesmente a escolha de sinônimos novos e desnecessários para 
"sexagenários", "setuagenários", "octogenários" e "nonagenários". Outro méto
do divide as pessoas acima de 65 anos em terceira idade e quarta idade. A 
"terceira idade" se i:efere a um estilo de vida ativo e independente na velhice, e 
a "quarta idade", a um período (final) de dependência em relação aos outros. 
Os termos foram razoavelmente bem-recebidos, já que não possuem o tom pe
jorativo que certas pessoas percebem em palavras como "velho" ou "idoso". 
Todavia, este é um ponto discutível, já que expressões como "terceira idade" 
realmente classificam as pessoas em termos de quanta ajuda precisam receber 
dos outros. Também devemos observar que os termos empregados pelos 
gerontologistas não são, necessariamente, os termos empregados (e, portanto, 
apreciados) pelas pessoas mais velhas. O levantamento de DMwinter (1991) 
revelou que a maioria (72%) das pessoas mais velhas preferia os termos "cida
dão sênior" ou "aposentado", apenas 5% preferiam "idoso" e 4%, "pessoas mais 
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velhas" (embora essa expressão fosse usada por 6 1  % das pessoas mais jovens) . 
Stuart-Hamilton (1998) encontrou um padrão semelhante (embora com dife
renças bem menos pronunciadas entre os grupos etários) .  Há boas razões para 
os pesquisadores utilizarem termos como "idoso" ou "velho": possuem uma 
objetividade inexistente em termos como "aposentado" (que, de qualquer for
ma, pode ser enganador, pois as pessoas muitas vezes se aposentam antes dos 
60 anos) . Mas também há boas razões para as pessoas preferirem outros ter
mos, e convém sermos sensíveis a elas. 

Independentemente de como são rotulados, QS sinais de envelhecimento 
existem e podem ser tanto físicos quanto mentais. Eles são medidos, respectiva
mente, pela idade biológica e pela idade psicológica. Já que o restante deste 
livro é principalmente sobre o envelhecimento psicológico, não será feita mais 
nenhuma menção específica aqui. Contudo, o envelhecimento biológico não pode 
ser deixado totalmente de lado, pois muitas mudanças corporais (particularmen
te nos sistemas sensorial e nervoso) influenciam diretamente o funcionamento 
do cérebro que está envelhecendo. 

ENVELHECIMENTO BIOLÓGICO 

O termo "idade biológica" refere-se ao estado corporal de desenvolvimento/ 
degeneração física. Comumente, o termo é usado de modo bastante livre para 
descrever o estado geral do corpo de uma pessoa. Porém, às vezes, são emprega
dos termos mais específicos: idade anatômica (o estado relativamente geral da 
estrutura óssea, constituição corporal, etc.) ;  idade carpal (o estado dos ossos do 
pulso [carpais]);  e a idade fisiológica (o estado dos processos fisiológicos, tal 
como o ritmo metabólico) . Nos exemplos citados a seguir, o termo geral normal
mente está subentendido. 

O envelhecimento é o estado final do desenvolvimento, que todo indivíduo 
sadio e que não sofreu acidentes vai atingir. Entretanto, devemos cuidar para 
não superampliar a palavra "desenvolvimento" e dar a impressão de que o enve
lhecimento necessariamente implica uma melhora. N a  verdade, um autor enfatiza 
esse ponto, classificando a velhice como pós-desenvolvimental: "todas as capa
cidades latentes de desenvolvimento foram realizadas, deixando apenas 
potencialidades de dano de ação tardia" (Bromley, 1988, p. 30) .  

As células do corpo não são imortais - em u m  período de aproximadamente 
sete anos, todas morrem e são substituídas por novas células. O consenso geral é 
que o sistema nervoso central é a única exceção: suas células não são substituí
das quando morrem, embora, no momento em que estou escrevendo este texto, 
estejam surgindo evidências de que, pelo menos em condições de laboratório, 
alguns neurônios do sistema nervoso central são capazes de se regenerar (veja 
Brewer, 1999) . O ciclo geral de morte e regeneração celular levou alguns autores 
a defenderem a teoria do envelhecimento programado (isto é, que a morte 
celular é, na verdade, programada) . A melhor evidência disso é o limite no núme
ro de vezes que uma célula pode ser substituída. O fenômeno de Hayflick (que 
recebeu o nome de seu. descobridor; veja Hayflick, 1 985; 1994; 1997) comprova 
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que as células vivas tiradas do corpo e criadas in vitro só se reduplicarão um 
número limitado de vezes, antes de morrer (o limite de Hayflick), e que quanto 
mais velho o corpo de onde elas forem retiradas, menos duplicações ocorrerão 
antes de sua morte. Por que isso acontece é algo a ser debatido. Uma teoria 
plausível (embora alguns aspectos ainda sejam discutidos) é que cada vez que 
uma célula se duplica, uma seção de seu DNA, chamada telômero, encurta. 
Quando o telômero não pode encurtar mais, a célula não pode se replicar mais e 
morre. Isso parece confirmar as evidências existentes (veja Olovnikov, 1996) e 
também é apoiado pelo achado de que reativar os telômeros aumenta considera
velmente a vida da célula para além de seu limite de Hayflick natural (veja Johnson, 
Marciniak e Guarente, 1998). 

Entretanto, parece improvável que o telômero, sozinho, seja responsável 
pelo envelhecimento das células. Outros mecanismos que provavelmente desem
penham um papel incluem o acúmulo anormal de DNA dentro do nucléolo (uma 
estrutura dentro do núcleo da célula; veja Johnson, Marciniak e Guarente, 1998) . 
Outra teoria - a teoria do envelhecimento da mutação somática - afirma que 
o problema se compõe porque as células substitutas não são réplicas exatas, mas 
células que contêm erros (uma variação disso - a teoria da catástrofe do erro -
põe a culpa na replicação defeituosa da proteína) . Essa replicação defeituosa 
pode ser exacerbada por fatores como poluentes ambientais e dieta errada. Em 
contraste, a teoria do envelhecimento auto-imune argumenta que o envelheci
mento pode ser atribuído a defeitos no sistema imunológico. Em primeiro lugar, 
ao se tomar menos capaz de combater as infecções e, em segundo, ao identificar 
erradamente as células do corpo como agentes infecciosos e atacá-las. Outro ar
gumento (a teoria do lixo celular) é que o envelhecimento ocorre devido a 
toxinas produzidas como subprodutos da atividade celular normal. Estes incluem 
um pigmento chamado lipofucsina e um conjunto de substâncias químicas cha
madas radicais livres .  As evidências em favor de ambas as teorias acima são 
mistas: cada uma pode desempenhar um papel, mas sozinhas elas provavelmente 
não explicam uma notável proporção do processo de envelhecimento (veja 
Bergeman, 1997; Hayflick, 1994; Sanadi, 1977). Diante das evidências atuais, 
parece que o envelhecimento no nível celular provavelmente é o acúmulo de 
vários processos cujos efeitos podem ser maiores como soma do que como partes. 

Sejam quais forem as causas das mudanças corporais, não há dúvida de que 
elas ocorrem. Um aspecto notável é a perda de células. É importante lembrar que 
isso não se inicia na velhice, mas na idade adulta jovem, com a maioria dos 
sistemas corporais apresentando um declínio de 0,8-1 o/o por ano, após os 30 anos 
(Hayflick, 1977) . O curso dessa perda é muito lento e, como a maioria dos siste
mas corporais, apresenta uma capacidade extra inerente, é só na sexta década de 
vida que muitas mudanças começam a ficar perceptíveis para o observador casual. 
Botwinick (1977) afirma que o declínio é maior nas funções complexas do que 
nas simples. Isso provavelmente acontece porque as funções mais simples, isola
damente, tiveram pequenos declínios e quando empregadas em conjunto em uma 
ação mais complexa, o efeito total se toma multiplicativo. Como veremos, essa 
perda desproporcional de funções complexas em relação às simples se manifesta 
repetidamente tanto no corpo que envelhece quanto na mente que envelhece. 
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Outra consideração é que muitas mudanças observadas nas pessoas mais 
velhas podem ser devidas a doenças, e não à idade em si. É praticamente impos
sível passar pela vida sem sucumbir a, pelo menos, algumas doenças e, portanto, 
é difícil excluir a possibilidade de que as mudanças do envelhecimento sejam, ao 
menos em parte, devidas aos efeitos acumulativos de sucessivas infecções. O efeito 
de decréscimos ainda menores na saúde é demonstrado pelo estudo dos "47 ve
lhos sadios" (Birren et al., 1963) . Os pesquisadores estudaram 27 velhos comple
tamente sadios e 20 que pareciam sadios, mas que apresentaram, sob exame 
rigoroso, leves evidências de doenças potencialmente sérias. Este último grupo 
apresentou um declínio em várias medidas de funcionamento mental e em medi
das físicas, como ritmos de ondas cerebrais. Birren e colaboradores e, mais tarde, 
outros autores (por exemplo, Botwinick, 1977; Kermis, 1983) argumentaram 
que isso mostra que o declínio se devia a doenças, e não ao envelhecimento ou à 
saúde intrínseca das pessoas estudadas. Há outros estudos que registram acha
dos semelhantes. Entretanto, esse argumento pode ser esticado e circularizado -
alguns velhos são sadios, porque jamais contraíram doenças, ou jamais contraí
ram doenças, porque são sadios? Se tomarmos uma forma mais branda do argu
mento - que o índice de envelhecimento pode ser afetado por infecções - fica 
mais plausível a defesa do papel da doença. 

As evidências apresentadas até o momento indicam que o envelhecimento é 
inevitável: uma combinação de genética, replicação celular defeituosa, "auto
envenenamento" e doenças torna inevitável a degradação física. Entretanto, será 
que ela é planejada? A teoria da senescência programada argumenta que o 
envelhecimento é causado por forças evolutivas e, em essência, está programado 
para acontecer. Aconselha-se aos leitores criacionistas que pulem este e o próxi
mo parágrafo. As evidências em favor deste argumento são, à primeira vista, até 
certo ponto plausíveis.  Talvez a versão mais conhecida desta teoria seja a de que 
o corpo está inatamente programado para decair e morrer, a fim de dar lugar aos 
membros mais jovens da espécie e assim evitar o problema da superpopulação. 
Outras versões incluem o conceito de que os indivíduos vão enfraquecendo e se 
tornam alvos mais fáceis para os predadores, fazendo com que os membros mais 
jovens da espécie (ainda capazes de procriar) sejam poupados como alvos. Esses 
argumentos são aceitos, sem críticas, por muitos gerontologistas, mas são solapa
dos por um simples fato: muito poucos animais atingem uma idade avançada em 
seu hábitat natural. De acordo com isso, já que os animais mais velhos são tão 
raros "na natureza", é improvável que a pressão evolutiva tenha criado um méto
do para "auto-selecionar" uma espécie - os predadores, as doenças e os acidentes 
já fazem um trabalho satisfatório (veja Hayflick, 1 998; Kirkwood, 1988; Medawar, 
1952) . Uma explicação mais convincente é proposta pela teoria do soma 
descartável (Kirkwood, 1988) . A teoria evolutiva moderna argumenta que os 
organismos são impulsionados a se reproduzirem tanto quanto possível e que 
isso tem precedência sobre a sobrevivência pessoal do organismo. O importante 
é que os genes do organismo sobrevivam (o corpo em que esses genes estão tem 
uma importância secundária) . Assim, por essa teoria, seria melhor que um ho
mem morresse aos 20 anos tendo gerado 30 filhos, do que aos 100 anos sem 
nunca ter gerado nenhum filho (veja Dawkins, 1976). A teoria do soma descartável 
pega essa teoria e a adapta da seguinte maneira: as células corporais morrem e 
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têm de ser substituídas constantemente; se elas não forem substituídas, essas 
partes do corpo perdem massa e eficiência. Entretanto, não é possível substituir 
todas as células com igual eficiência. A teoria do soma descartável argumenta 
que a melhor estratégia evolutiva é manter os órgãos reprodutivos em excelentes 
condições à custa das partes corporais somáticas (não-reprodutivas) . Correspon
dentemente, quanto maior a energia investida na reprodução, maior a decadên
cia corporal. Levada a extremos, essa teoria soa como uma homilia vitoriana, 
mas, em nível mais sutil, o argumento é persuasivo, e Kirkwood (1988) apresen
ta provas bastante sólidas, que o leitor pode consultar. 

Se aceitarmos a teoria do soma descartável, então a velhice não é "planeja
da" pela seleção natural. Em outras palavras, quando consideramos uma pessoa 
mais velha, é difícil afirmar que uma determinada mudança no comportamento 
ou na função corporal está "planejada" para acontecer. O envelhecimento pode 
ser o subproduto acidental de uma necessidade de manter a capacidade 
reprodutiva; a pele enrugada, os ossos mais frágeis, a memória menos eficiente, 
a menor velocidade de resposta, tudo isso talvez nunca tenha sido deliberadamente 
planejado - a maioria das pessoas em ambientes naturais está morta antes que 
essas características se manifestem (veja Zwaan, 1999) . Hayflick (1994) faz uma 
analogia interessante: o curso de vida é, em termos evolutivos, como um satélite 
enviado em uma missão para investigar um planeta distante. Depois que o saté
lite cumpriu sua missão e enviou fotos de seu alvo, ele segue pelo espaço, conti
nuando a enviar sinais até que um acidente ou a simples deterioração termine 
suas atividades. De maneira semelhante, as pessoas, depois de atingirem o alvo 
de produzir uma prole viável, continuam vivendo até que um acidente ou uma 
doença as mate. Entretanto, a vida do satélite depois de enviar as fotos ou do 
indivíduo depois de procriar é coincidente. Um "superplanejamento" suficiente 
tem de ser inserido no sistema para garantir que o trabalho seja realizado com 
alguma folga. Nós interpretamos esta vida extra, garantida pelo superplanejamen
to, como uma parte "natural" do período da vida, mas em termos evolucionários 
isso, na verdade, é um presente acidental, não um direito. 

O envelhecimento do corpo 

O quadro geral de mudanças no corpo que envelhece não é muito atraente. 
Por exemplo, no nível tissular, a pele e os músculos ficam menos elásticos (a 
teoria do envelhecimento de ligação cruzada) ; no nível celular, há uma perda 
na eficiência dos mitocôndrios (que geram energia dentro da célula) ; e, no nível 
molecular, a teoria do envelhecimento da mutação somática já foi mencionada. 
Não surpreendentemente, essas mudanças têm um efeito prejudicial sobre o fun
cionamento dos sistemas corporais. Por exemplo, o sistema urinário se torna mais 
lento e menos eficiente para secretar toxinas e outras substâncias de excreção. O 
sistema gastrointestinal fica menos eficiente na extração dos nutrientes. Há um 
declínio na massa muscular e na força dos músculos que permanecem. O sistema 
respiratório absorve menos oxigênio. O sistema cardiovascular recebe um duplo 
golpe - o coração fica menos forte, e o endurecimento e o estreitamento simultâ
neos das artérias dificultam o bombeamento do sangue pelo corpo, consumindo 



26 Ian Stuart-Hamilton 

mais energia. O resultado é que o rendimento cardíaco aos 75 anos será, aprmd
madamente, 70% do rendimento aos 30 anos (Aiken, 1989; Kart, 1981; Kermis, 
1983). Muitas dessas mudanças podem ser amenizadas com uma dieta apropria
da e com exercícios (DeVries, 1975; Fries e Crapo, 1981), embora devamos ob
servar que os métodos experimentais usados para apoiar esse argumento têm 
sido criticados (Thornton, 1984). 

Essas mudanças têm um efeito prejudicial sobre o funcionamento do cére
bro e, portanto, sobre o desempenho psicológico. Por exemplo, a diminuição na 
eficiência dos sistemas respiratório e cardiovascular restringirá o suprimento de 
oxigênio e, conseqüentemente, a energia disponível para o funcionamento cere
bral. Birren, Woods e Williams (1980) sugerem que o tempo de reação mais 
lento, mesmo em pessoas mais velhas aparentemente sadias, pode ser devido a 
uma restrição no suprimento sangüíneo. As doenças cardiovasculares, além do 
declínio senescente normal, também têm um efeito prejudicial sobre as funções 
cerebrais (Kermis, 1983). O exemplo mais notável disso é o acidente vascular 
cerebral, em que o suprimento de sangue para uma seção do cérebro é inter
rompido, causando a morte do tecido cerebral afetado. Em um nível menos gra
ve, algumas pessoas mais velhas podem ter um suprimento de oxigênio tão limi
tado que adormecem depois de uma refeição, porque a energia necessária para 
os processos digestivos priva o cérebro do oxigênio suficiente para permanecer 
consciente. Mudanças em outros sistemas podem ter efeitos mais sutis. Por exem
plo, um declínio no sistema urinário pode significar um alto nível de toxinas 
acumulando-se no corpo e afetando, por sua vez, a eficiência do funcionamento 
neural. Se uma pessoa mais velha está recebendo terapia medicamentosa, a inca
pacidade de excretar a droga do sistema com suficiente rapidez pode levar a 
problemas de Sl,lperdosagem, incluindo o estado confusional agudo ou o delírio 
(veja o Capítulo 6). Um declínio no sistema gastrointestinal pode ter conseqüên
cias de longo alcance semelhantes. Se o declínio tiver o efeito de diminuir o 
interesse da pessoa pela comida, pode resultar em má nutrição. Isso será especial
mente sério do ponto de vista psicológico caso a pessoa desenvolva uma deficiên
cia de vitamina B12, que pode desencadear sintomas semelhantes à demência. 

Outro efeito dos processos do envelhecimento corporal é o fato de que tais 
processos levam a pessoa a reavaliar seu estado. Isso não é necessariamente algo 
sério. Estar ciente de que os ossos estão ficando mais frágeis e os músculos me
nos fortes pode criar um senso relutante, mas pragmático, de cautela. Entretan
to, em outras pessoas, esses sinais físicos podem levar à depressão (Raskin, 1979). 
Weg (1983) argumenta que a maioria das pessoas mais velhas mantém boa capa
cidade de lidar com as demandas da vida cotidiana. Mas se elas vão colocar em 
ação essa capacidade é outra história. 

O envelhecimento dos sistemas sensoriais 

Os sentidos são o meio que o cérebro tem de entrar em contato com o ambiente 
circundante e, correspondentemente, qualquer declínio sensorial influencia direta
mente o funcionamento da mente. Declínios perceptivos relacionados à idade pri
vam o cérebro de uma experiência plena do mundo, mas não seria realista imagi-
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nar que tal perda começa na velhice. Como muitos aspectos do declínio relaciona
do à idade, as mudanças geralmente começam na idade adulta jovem, e é impor
tante ter isso em mente quando você estiver lendo as próximas seções. 

Uma queixa freqüente das pessoas mais velhas é que sua visão "não é mais o 
que costumava ser". Isso normalmente é verdade: além dos problemas relativa
mente simples de dificuldade visual para longe e para perto, cerca de um terço 
das pessoas acima de 65 anos tem alguma doença que afeta a visão (Quillan, 
1999). Um problema comum é o declínio na acomodação (a capacidade de focar 
diferentes distâncias), que leva à presbiopia (''visão de velho" - "presbi" signifi
ca ''velho"), caracterizada pela dificuldade de enxergar de perto. Isso provavel
mente se deve ao envelhecimento do cristalino, que perde um pouco de sua elas
ticidade e, portanto, do poder focalizador. A deficiência visual mais séria da maioria 
das pessoas é a perda da acuidade (variadamente definida como "a capacidade 
de enxergar os objetos claramente à distância" ou "a capacidade de focar deta
lhes") . Bromley (1988) estima que cerca de 75% dos adultos mais velhos preci
sam de óculos e que muitos não terão uma visão total mesmo com essa ajuda. 
Corso (1981), em sua excelente revisão da literatura, observa um acentuado 
declínio na acuidade com a idade, embora comente que o problema poderia ser 
parcialmente amenizado com maior contraste na luminosidade das apresenta
ções visuais (por exemplo, preto sobre branco em vez de preto sobre cinza) . 
Realmente, nesses níveis, a acuidade das pessoas mais velhas (quando estão usando 
óculos) estaria dentro ou próxima das normas mais jovens (Haegerstrom-Portnoy, 
Schneck e Brabyn, 1999) . Porém, em níveis mais baixos de contraste, a visão das 
pessoas mais velhas pode ser bem pior. Isso é revelado por estudos da função de 
sensibilidade ao contraste (FSC) . Mostram-se aos sujeitos do experimento pa
drões de linhas paralelas alternativamente claras e escuras. A espessura das li
nhas é variada, assim como sua luminosidade. Obviamente, as linhas mais largas 
que variam mais em luminosidade são as mais fáceis de enxergar. Reduzindo a 
espessura e/ou o contraste na luminosidade é possível fazer o padrão "desapare
cer": o observador enxerga um cinza homogêneo, pois já não consegue mais dis
tinguir as linhas, e elas se misturam com o fundo. A FSC é uma fórmula que 
expressa a menor diferença de luminosidade para uma dada espessura de linha 
que a pessoa ainda consegue enxergar como um padrão, em vez de como uma 
mancha cinzenta. Quanto menor a diferença de luminosidade, mais sensível a 
visão da pessoa. Sekuler, Owsley e Hutman (1982) descobriram que a FSC dimi
nui na velhice (além disso, uma piora na FSC pode indicar doença oftálmica -
veja Woods, Treagear e Mitchell, 1998) . Para padrões relativamente largos (me
didos em ciclos/grau, 0,5 e 1 c/g) , o contraste de luminosidade tem de ser signi
ficativamente maior para que as pessoas mais velhas consigam enxergar o pa
drão. Outro fator complicador é que, para certas espessuras de linha, o desempe
nho dos sujeitos mais jovens pode ser melhorado se o padrão estiver em movi
mento. Mas esse procedimento não traz nenhuma vantagem para as pessoas mais 
velhas (Sekuler, Hutman e Owsley, 1980). Pesquisas mais recentes sugerem que 
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esses problemas podem ser devidos, pelo menos em parte, ao sistema neural e 
não aos receptores do olho em si (veja Pardhan et al., 1996). 

Outro exemplo de má FSC em adultos mais velhos está na dificuldade em 
reconhecer e combinar fotos de rostos em que o contraste de luminosidade foi 
reduzido. Esses achados são um mau presságio para a visão das pessoas mais 
velhas, no dia-a-dia. Sekuler e Owsley (1982) comentam que a maioria dos estu
dos de acuidade é conduzida em ótimas condições de iluminação. Entretanto, na 
vida real, muitas coisas são mal-iluminadas - cartazes e legendas raramente apre
sentam grande contraste de luminosidade, e, como vimos, as pessoas mais velhas 
terão muitas desvantagens nessas condições. Assim, as medidas padrão de acuidade 
podem subestimar o grau de deficiência. Esse argumento também é confirmado 
pelo achado de que a perda de acuidade é consideravelmente maior quando se 
trata de uma apresentação em movimento e não imóvel (Fozard et al., 1979). 

Além da acuidade, praticamente todos os outros aspectos da visão pioram 
na velhice (Haegerstrom-Portnoy, Schneck e Brabyn, 1999). Por exemplo, o 
limiar de visão (a luz mais fraquinha que se consegue enxergar) aumenta com 
a idade - em outras palavras, as pessoas mais velhas não conseguem enxergar 
luzes tão fracas, diferentemente das mais jovens (Elias, Elias e Elias, 1977; 
McFarland e Fisher, 1955). Isso provavelmente se deve a uma variedade de 
fatores, incluindo uma diminuição na expansão máxima da pupila e um pior 
metabolismo das células receptoras (Pitts, 1982). Igualmente, a rapidez com 
que as pessoas conseguem se adaptar a condições de pouca iluminação (adap
tação ao escuro) diminui com a idade (Domey, McFarland e Chadwick, 1960). 
O inverso também acontece - a capacidade de recuperar-se do ofuscamento se 
reduz muito, às vezes consideravelmente (Carter, 1982). Isso tem claras impli
cações práticas (por exemplo, na capacidade de dirigir à noite; veja Scharwey, 
Krzizok e Herfurth, 1998, que estimam que 40% dos adultos mais velhos têm 
deficiências na visão noturna para dirigir). Outra consideração importante é a 
mudança na percepção das cores: os adultos mais velhos percebem o mundo 
como sendo mais amarelo. As cores na extremidade amarela do espectro (ver
melho, laranja e amarelo) são identificadas razoavelmente bem, mas fica difícil 
discriminar os verdes, azuis e roxos (observem que esse problema não costuma 
se manifestar antes dos 80 anos). Muitos autores argumentam que isso aconte
ce porque o cristalino fica mais amarelado com a idade, mas essa não pode ser 
toda a explicação. Algumas pessoas que tiveram a infelicidade de precisar re
mover cirurgicamente o cristalino também percebem o mundo como tendo um 
tom amarelado. Assim, talvez a razão esteja em mudanças no sistema nervoso 
(Marsh, 1980). 

Os adultos mais velhos também são mais lentos para processar os estímulos 
visuais e precisam enxergá-los por mais tempo, antes de identificá-los com preci
são. Sua desvantagem aumenta desproporcionalmente quando os estímulos são 
mais indistintos. Essa lentificação ocorre em ambos os estágios perceptuais (isto 
é, na retina e nos nervos que levam ao cérebro) e nas seções do cérebro responsá
veis por processar as informações visuais (Moscovitch, 1982; Walsh, 1982). 

O tamanho do campo visual também diminui. Um problema relativamente 
menor é que as pessoas mais velhas não conseguem mover o globo ocular para 
cima tão bem quanto os jovens adultos: elas precisam levantar a cabeça para ver 
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algum objeto acima delas, enquanto os jovens só precisam mover os olhos. Um 
problema mais sério é uma perda na visão periférica (isto é, quão "amplo" é o 
campo de visão) . O início desse declínio ocorre na meia-idade, mas torna-se mais 
pronunciado depois dos 75 anos (Jaffe, Alvarado e Juster, 1986) . 

Os problemas acima podem ser sérios e incômodos para as pessoas mais 
velhas, mas não são necessariamente incapacitantes. Além disso, muitos dos pro
blemas de visão surgem antes da velhice, em alguns casos antes dos 40 anos 
(Corso, 1987) . Entretanto, é pertinente lembrar que cerca de 7% das pessoas 
entre 65-74 anos e 16% das pessoas acima de 75 anos são cegas ou possuem um 
grave prejuízo visual ( Crandall, 1980). As principais causas disso são a catarata 
(o cristalino se torna opaco) ; o glaucoma (fluido em excesso no globo ocular, 
com a resultante pressão destruindo permanentemente o nervo e as células 
receptoras) ;  a degeneração macular (a mácula lútea na retina, que tem a maior 
acuidade visual, se degenera; veja Sunness et al., 1999); e a retinopatia diabé
tica (lesão nos vasos sangüíneos da retina em conseqüência de diabete) . Essas 
doenças não acontecem apenas na velhice, mas certamente são bem mais co
muns neste período da vida (Corso, 1981; Quillen, 1999) . Devemos observar que 
elas também podem ser evitadas, ou pelo menos terem seus piores efeitos ameni
zados, se identificadas suficientemente cedo. Por exemplo, quanto mais tempo se 
passou desde a última visita ao especialista, pior estará um caso de glaucoma 
descoberto agora (Fraser, Bunce e Wormald, 1999) . 

Audição 

A audição diminui gradualmente durante a vida adulta, de modo que, por 
volta dos 50 anos, muitas pessoas já têm prejuízo auditivo em algumas circuns
tâncias - não escutam sons baixos, por exemplo (Bromley, 1988) . Para alguns, o 
grau de perda auditiva pode ser profundo e constituir uma séria deficiência. 
Stevens (1982) estima que 1,6% das pessoas entre 20-30 anos têm sérias dificul
dades auditivas, comparados aos 32% dos indivíduos entre 70-80 anos. Este nú
mero sobe para mais de 50% acima dos 80 anos (Herbst, 1982) . Outros autores, 
empregando critérios um pouco menos rígidos, apresentam estimativas ainda 
mais altas de dificuldades auditivas - 75% das pessoas acima de 75 anos não é 
uma estimativa incomum. O ritmo de perda auditiva pode ser exacerbado por 
condições ambientais. Por exemplo, uma dieta pobre em vitamina B12 pode ter 
um efeito significativo (Houston et al., 1999) . A surdez entre operários que tra
balham em indústria pesada por muitos anos também está bem-documentada 
(por exemplo, Sekuler e Blake, 1985) . Os homens tendem a uma perda auditiva 
maior que as mulheres. Neles, a perda costuma começar mais cedo (por volta dos 
30 anos) e ser duas vezes mais rápida, embora a sensibilidade a baixas freqüên
cias ( < 1.000 Hz) continue melhor (a variação individual nos padrões de perda é 
considerável; Pearson et al., 1995) . Imagina-se que isso aconteça porque os ho
mens costumam trabalhar em locais mais barulhentos. Mas as evidências indi
cam que, mesmo entre as pessoas que têm ocupações "sossegadas", ainda existe 
uma diferença de gênero (Pearson et al., 1995) . Isso sugere razões mais inatas 
para certas perdas auditivas - e realmente parece haver um componente genéti-



30 Ian Stuart-Hamilton 

co em alguns casos de perda auditiva na velhice (Gates, Couropmitree e Myers, 
1999). Entretanto, em geral é impossível aduzir quanto da perda auditiva se deve 
ao envelhecimento em si e quanto se deve ao ambiente. É quase certo que ambos 
desempenham um papel, e é certo que esse é um problema considerável (veja 
Gates e Rees, 1997) . 

Indo do lado externo do ouvido para o interno, podemos notar várias mu
danças relacionadas à idade. Um dos achados mais esotéricos é que os lóbulos 
da orelha aumentam vários milímetros em tamanho (Tsai, Chou e Cheng, 1958) . 
O significado funcional disso não está claro. O canal auditivo envelhecido fica 
bloqueado com cera mais facilmente, causando uma perda auditiva que, em 
geral, é de fácil tratamento. As mudanças no ouvido médio são mais severas e 
de solução mais difícil. Os ossos do ouvido médio - o martelo, a bigorna e o 
estribo - tendem a enrijecer com a idade, por calcificação ou artrite. Isso afeta 
a transmissão do som, especialmente em alta freqüência. O problema pode se 
agravar por mudanças no ouvido interno, onde a perda celular geralmente se 
concentra nos receptores de sons de alta freqüência (Corso, 1981; Gates e Rees, 
1997; Pearson, et al., 1995). O nervo auditivo vai do ouvido interno ao cére
bro. Esse feixe de fibras nervosas diminui em tamanho com a idade. A atrofia 
provavelmente se deve a uma combinação de perda de suprimento sangüíneo e 
crescimento ósseo, a qual provoca estreitamento do canal para as fibras 
(Crandall, 1980; Krmpotic-Nemanic, 1969) . 

Uma concepção errônea freqüente sobre a perda auditiva é que todos os 
sons passam a ser percebidos como mais baixos e mais difíceis de escutar. Algu
mas das dificuldades auditivas realmente assumem esta forma, mas não todas. O 
tipo mais comum de perda auditiva nas pessoas velhas é conhecida como 
presbiacusia. Essa condição pode ocorrer de várias formas (veja Cohn, 1999), 
mas todas têm em comum uma perda proporcionalmente maior na percepção de 
sons de alta freqüência do que na de baixa freqüência. Às vezes, o problema é 
exacerbq.do por um fenômeno chamado recrutamento de altura: sons de tom 
mais alto são percebidos como mais altos do que a intensidade normal, geral
mente a ponto de provocarem dor e/ou ficarem distorcidos. A presbiacusia é 
claramente incapacitante para o seu portador. No melhor dos casos, o mundo 
auditivo se torna abafado; no pior, ele é torturantemente doloroso. 

As causas da presbiacusia são variadas. Essa é uma área muito pesquisada, e 
são propostas inúmeras explicações. A perda da detecção da alta freqüência devi
do ao enrijecimento dos ossos do ouvido médio já foi mencionada. E, novamente, 
a vida em um ambiente barulhento tende a danificar bastante os detectores de alta 
freqüência do ouvido interno (que são mais propensos a danos que os detectores 
de baixa freqüência) . A teoria de que o roncar pode ser um fator contribuidor 
parece não ter fundamento (Hoffstein et al., 1999) . A pesquisa sobre o funciona
mento neurológico dentro do cérebro indica que a presbiacusia pode, em parte, ser 
um produto de mudanças, relacionadas à idade, no funcionamento de certos ner
vos (por exemplo, Caspary, Milbrandt e Helfert, 1995; Oku e Hasegewa, 1997). Ela 
também pode ser influenciada por fatores genéticos (Bai et al., 1997) . 

Sejam quais forem as causas, a presbiacusia é um problema sério. Por exem
plo, a localização do som (a capacidade de detectar de onde vem um som) fica 
prejudicada (veja Rakers, Van der Velde e Hartmann, 1998). E a perda da capa-
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cidade de escutar sons agudos logicamente faz com que o mundo soe "abafado", 
e isso tem conseqüências sérias. Os sons da fala são compostos por freqüências 
altas e baixas, mas normalmente são os componentes de alta freqüência os cruciais 
para podermos distinguir uns dos outros (isso se aplica especialmente às consoan
tes). Assim, a presbiacusia torna a compreensão da fala (especialmente as con
versas) muito difícil. 

A presbiacusia não é o único problema auditivo comum na velhice. Por exem
plo, há uma piora na discriminação de tons, na localização de sons e também na 
percepção de informações relativas a ritmos (veja Marsh, 1980; Schneider, 
Speranza e Pichora-Fuller, 1998; Strouse et al., 1998). Além disso, 10% dos adultos 
sofrem de tinido, ou o que é comumente (ainda que um tanto inexatamente) 
conhecido como "zumbido nos ouvidos'' (Kart, Metress e Metress, 1978) . Isso 
pode bloquear outros sinais auditivos, além de causar sofrimento por si só. 

Um outro problema de audição na velhice é que o declínio parece ser uma 
manifestação do efeito idade versus complexidade. Geralmente, quanto mais com
plexos os sinais da fala, mais os velhos têm desvantagens em relação aos adultos 
mais jovens (Corso, 1981) - por exemplo, ao detectar sinais executados contra 
um fundo barulhento ou sinais concomitantes comparados com um fundo si
lencioso (por exemplo, Bergman et al., 1976; Dubno, Dirk e Morgan, 1984; 
Pichora-Fuller, Schneider e Daneman, 1995). Entretanto, quando os sinais são 
frases familiares ou frases que expressam conceitos familiares, há pouca ou ne
nhuma diferença de idade (Hutchinson, 1989). 

Um fator complicador nos estudos de perda auditiva é que o grau de deficiên · 

cia só pode ser parcialmente explicado por medidas objetivas. Assim, a avaliação 
subjetiva que os adultos mais velhos fazem de suas deficiências, muitas vezes, não 
está de acordo com medidas objetivas da audição, e Corso (1987, p. 45) estima 
que "os dados audiométricos explicam menos de 50% da variação na deficiência 
auditiva dos idosos" (para um levantamento mais recente de auto-relatos de adul
tos mais velhos sobre problemas auditivos, veja Slawinski, Hartel e Kline, 1993). 
Entretanto, independentemente do "verdadeiro" tamanho do problema, -dado que 
a audição é uma parte tão integral da vida cotidiana de quase todas as pessoas, não 
surpreende que uma perda (mesmo marginal) esteja associada a menores senti
mentos de bem-estar (Scherer e Frisina, 1998), de capacitação (Ryan, 1996) e até 
de funcionamento cognitivo (Naramura et al., 1999). Deve ser enfatizado que 
mesmo a perda auditiva relativamente leve traz prejuízos (por exemplo, Kart, 1981) . 
Herbst (1982) observa que a maioria das sociedades tem preconceito contra os 
surdos, desde o início dos registros da história humana. Para os antigos gregos, a 
palavra "surdo" era sinônimo de "burro", e para os primeiros cristãos a surdez era 
uma maldição, pois, nas sociedades pré-letradas, impedia o acesso aos ensinamentos 
sagrados. Esse preconceito continua na época moderna. Por exemplo, os órgãos de 
caridade para surdos costumam receber menos doações do que os que atendem os 
cegos. Segundo Herbst, isso acontece porque a cegueira separa a pessoa das coisas, 
enquanto a surdez a separa das outras p�c;soas. Esse argumento talvez seja um 
tanto frágil, mas não deixa de ter certa validade. 

Essa alienação dos surdos certamente não é lógica, mas um contato com um 
deficiente auditivo geralmente faz com que aqueles que ouvem se comportem 
como o estereótipo do inglês no exterior, que se queixava de que a incapacidade 

I 
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de comunicação se devia apenas ao fato de os nativos terem tido a temeridade de 
não aprender inglês. Em outras palavras, a culpa nunca é daquele que fala. Os 
velhos com problemas auditivos normalmente estão bem-conscientes disso e 
freqüentemente acabam se submetendo e silenciando, em vez de se arriscarem à 
raiva ou ao ridículo. Esse afastamento das interações sociais pode fazer com que 
a pessoa se deprima e se retraia ainda mais. Isso pode ser interpretado como um 
comportamento anti-social ou mesmo como um início de demência, e a pessoa se 
esquiva ainda mais, o que provoca maior retraimento - está criado um círculo 
vicioso. Não surpreende que a perda auditiva esteja ligada à perda de auto-esti
ma, conforme mencionado acima. 

Entretanto, existe o perigo de os efeitos sociais da perda auditiva serem 
superdramatizados. Embora seja certo e adequado que o isolamento induzido 
por surdez deve ser cuidadosamente monitorado, temos evidências de que o ní
vel de isolamento social está muito pouco correlacionado com o nível específico 
de perda auditiva (veja Norris e Cunningham, 1981; Weinstein e Ventry, 1982) . 
Existem achados semelhantes relativos ao uso de aparelhos para a surdez (veja 
Brooks e Hallam, 1998) . Em outras palavras, a perda auditiva pode desencadear 
sentimentos negativos, mas o nível de perda auditiva pode ser relativamente sem 
importância. No entanto, essas evidências não significam que a ajuda não é ne
cessária, é claro, e existe uma variedade de medidas de tratamento (veja Burnside, 
1976) . Entretanto, como argumenta Herbst (1982), um dos maiores problemas é 
fazer com que os velhos busquem ajuda desde o início. Devido ao estigma perce
bido (mais o fato de que a perda auditiva tende a ser gradual, o que dificulta que 
a pessoa a detecte), muitos não buscam ajuda médica antes de uma séria deficiên
cia auditiva estar instalada. 

Outros sentidos 

O declínio nos outros sentidos geralmente não interessa tanto ao psicólogo, 
porque não influencia diretamente o funcionamento psicológico. No entanto, ele 
deve ser observado. 

Paladar. Os sabores que o ser humano percebe podem ser divididos em quatro tipos 
primários: amargo, azedo, salgado e doce. Os autores se dividem quanto ao grau de 
declínio da sensibilidade aos sabores provocado pelo envelhecimento. Por exemplo, Engen 
(1977) argumenta que, embora exista um declínio geral, a sensibilidade ao sabor amar
go aumenta com a idade. Entretanto, Schiffman e colaboradores (1995) encontraram 
uma perda de sensibilidade ao sabor amargo, enquanto Cowart, Yokomukai e Beuchamp 
(1994) encontraram uma sensibilidade diminuída a algumas substâncias de sabor amar
go, mas não a outras. Weiffenbach, Baum e Berghauser (1982) encontraram um declínio 
na sensibilidade aos sabores amargo e salgado, mas nenhuma mudança na sensibilidade 
ao doce e ao azedo (embora a detecção do doce e do azedo possa diminuir nos centená
rios; veja Receputo, Mazzoleni, Rapisarda et al., 1996). Os dados sobre a detecção de 
sabores complexos são mais claros: os velhos apresentam um declínio acentuado na 
detecção de muitos alimentos do cotidiano (veja Bischmann e Witte, 1996; Murphy, 
1985; Schiffman, 1977) e na detecção do sabor primário, quando apresentado em uma 
mistura de outros sabores (Stevens, 1996). Entretanto, embora possa haver um leve 
declínio, a detecção do sabor doce parece ser relativamente bem-preservada (Walter e 
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Soliah, 1995). Além disso, segundo Stevens e colaboradores (1995), embora haja um 
declínio geral relacionado à idade, existe uma considerável variabilidade entre os indiví· 
duos (em outras palavras, alguns apresentarão um declínio maior). E a relação entre o 
nível de sensibilidade do paladar e a ingestão e preferência alimentar não está nada 
clara (veja de Jong et al., 1999; Rolls, 1999). 

Olfato. O sentido associado ao olfato parece mudar relativamente pouco em velhos 
bastante sadios (por exemplo, Corso, 1981). Mas como a maioria dos velhos tem alguma 
doença, seria demograficamente mais representativo argumentar que a maioria dos ve· 
lhos apresentará, no mínimo, algum declínio (veja Doty, 1990; Finkelstein e Schiffman, 
1999). Só que a magnitude desse declínio é discutível; e declínios, embora estatistica
mente significativos, muitas vezes foram relatados como bem leves, mesmo em centená· 
rios (Receputo, Mazzoleni, Rapisarda et al., 1996). Convém observar que muitos adul· 
tos mais velhos não têm consciência do declínio (Nordin, Monsch e Murphy, 1995). 
Pesquisas relativamente recentes demonstraram que há um declínio apreciável nos está
gios iniciais da doença de Alzheimer (por exemplo, Moberg et al., 1997), e talvez isso 
seja um importante auxílio para o diagnóstico. 

Tato. Adultos mais velhos apresentam limiares de tato mais elevados (isto é, uma 
estimulação mais intensa da pele é necessária para ser detectada: veja Stevens e Patterson, 
1996; Thornbury e Mistretta, 1981), e a sensibilidade à temperatura dos objetos tam
bém diminui. Contudo, as mudanças não são necessariamente bem definidas. Por exem· 
plo, os efeitos variam muito em magnitude de pessoa para pessoa. E a sensibilidade à 

vibração também é diferente no intervalo de freqüência. Em velocidades de vibração 
relativamente altas (250Hz), os adultos mais velhos estimam com maior dificuldade a 
força da vibração. Entretanto, em uma freqüência mais baixa (25Hz), não existe uma 
diferença significativa em relação à idade (Verrillo, 1982). Os sensores do tato estão 
alojados na pele, e, portanto, é tentador ligar o declínio na sensibilidade ao óbvio 
afinamento e enrugamento da pele dos velhos. Essa pode ser uma explicação parcial, e 
há evidências de que pelo menos parte do declínio se deve à diminuição no número de 
sensores de tato na pele (Gescheider et al., 1994) . Woodward (1993) argumenta que, 
mesmo quando as propriedades mutantes da pele são controladas, ainda permanece 
uma diferença de idade, implicando que o declínio também pode ser devido a mudanças 
nos nervos que conduzem a informação ao cérebro. 

Dor. Alguns pesquisadores relataram um aumento no limiar de dor das pessoas mais 
velhas: em outras palavras, elas suportam estímulos mais extremos sem percebê-los como 
dolorosos (por exemplo, Benedetti et al., 1999; Harkins, Price e Martelli, 1986; Lasch, 
Castell e Castell, 1997). Isso pode ser devido a um declínio no número de receptores 
sensoriais na velhice. No entanto, alguns estudos não encontraram nenhuma mudança 
na percepção da dor, e essa discrepância talvez se deva a diferenças quanto ao local do 
corpo que foi estimulado dolorosamente pelo experimentador (Bromley, 1988). Além 
disso, o significado emocional da dor pode diferir entre as idades. Por exemplo, os adul
tos mais velhos tendem a se perturbar menos com a diminuição da mobilidade em con
seqüência da dor provocada por uma doença, porque de modo geral têm expectativas 
menores do que podem ou "devem" fazer em sua idade (veja Williamson e Schulz, 1995). 
Também há sérios problemas metodológicos nos estudos da dor. À parte das considera
ções éticas óbvias que limitam o intervalo e a intensidade da dor infligida, também 
existe o problema de criar uma medida adequadamente objetiva para uma sensação 
subjetiva como a dor (veja Gibson e Helme, 1995). Além disso, há evidências de que a 
variedade de fatores que afetam a percepção da dor nos adultos mais velhos pode ser 
mais diversa e mais difícil de agrupar do que nos adultos mais jovens (veja Corran et al., 
1997; Manetto e McPherson, 1996). 
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Resumo 

A clara mensagem desse breve resumo sobre o envelhecimento dos sentidos 
deve ser facilmente percebida - as informações do ambiente circundante que 
atingem o cérebro têm um alcance mais limitado, são menos detalhadas e, dada 
a lentificação geral do sistema nervoso, levam mais tempo para chegar. Isso não 
é um bom presságio para o envelhecimento do intelecto (veja Lindenberger e 
Baltes, 1994), nem para a personalidade, se a auto-imagem for atingida (sabe
mos que a doença está ligada ao nível de depressão nos velhos; veja Williamson 
e Schulz, 1992). E devemos observar que o cérebro que envelhece, por sua vez, 
não está fazendo o melhor uso das informações sensoriais que lhe chegam. Um 
padrão notável de declínio nos processos perceptuais na velhice é que a mente 
mais velha tem maior dificuldade para integrar informações sensoriais diversas 
em um todo coeso (por exemplo, paladares complexos versus simples, s inais au
ditivos complexos versus simples). Conforme mencionamos já neste capítulo, os 
principais déficits da idade parecem ocorrer quando vários processos simples 
precisam ser operados simultaneam_ente. 

ANATOl\flABÁSICAD O  SISTEMA NERVOSO 

É importante que o leitor tenha algum conhecimento do sistema nervoso 
para que possa compreender as mudanças psicológicas e neurológicas que ocor
rem na velhice (especialmente as demências). Portanto, esta seção é dedicada a 
uma descrição básica da neuroanatomia. Tanto quanto possível, será empregada 
uma linguagem não-técnica. Os leitores já familiarizados com a neuroanatomia 
podem tranqüilamente deixar de ler esta seção. 

O neurônio 

o bloco construtor básico do sistema nervoso é o neurônio e ou, menos 
precisamente, a "célula nervosa") . Os neurônios variam imensamente em forma 
e tamanho, mas todos têm a função básica de receber sinais de outros neurônios 
ou de receptores sensoriais especializados (para tato, dor, calor, etc.) e de passar 
sinais para outros neurônios ou órgãos dos sentidos. Os neurônios conectam-se 
em junções chamadas sinapses, através das quais os sinais são transferidos de 
um neurônio para outro. Quando um neurônio é ativado, um impulso elétrico 
percorre-o até atingir uma sinapse, ponto em que dois neurônios se encontram 
com apenas uma brecha microscópica de separação. O neurônio ativado "cospe,, 
uma substância química através da brecha no neurônio receptor, fazendo com 
que ele responda de uma destas maneiras: 

1) Ele estava inativo e foi ativado para enviar um sinal. 
2) Ele já estava mandando um sinal, mas o novo input aumenta o seu vigor. 
3) Ele já estava ativo, mas o novo input faz com que ele pare ou diminua 

o seu vigor. 
4) Ele estava inativo, e o novo input impede outros neurônios de ativá-lo. 
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Nos casos 1 e 2, dizemos que o efeito é excitatório e, nos casos 3 e 4, 
inibitório. Assim, os neurônios podem ativar-se mutuamente ou suprimir a ativi
dade. Os transmissores químicos empregados para fazer isso (isto é, as substâncias 
químicas "cuspidas" durante as sinapses) são chamados de neurotransmissores. 
Em algumas ocasiões, é conveniente classificar os neurônios de acordo com o 
tipo de transmissor que utilizam. Por exemplo, existe o sistema colinérgico, que 
usa o transmissor acetilcolina. Cerca de 90% dos neurônios cerebrais são 
colinérgicos. O principal uso do sistema colinérgico dá-se no controle dos múscu
los esqueléticos. O sistema noradrenérgico (que utiliza a noradrenalina) é 
empregado principalmente no controle da musculatura lisa. Muitos neurônios 
são cobertos por uma camada de substância gordurosa chamada mielina, que 
age como isolamento em torno de fios elétricos - ela impede que o sinal escape e 
também ajuda a aumentar a velocidade do seu envio. 

Anatomia do Sistema Nervoso 

A divisão mais simples do sistema nervoso é em sistema nervoso central 
(SNC) e sistema nervoso periférico (SNP) . O SNC consiste no cérebro e na 
medula espinhal, e o SNP consiste nos neurônios que conectam o SNC ao restan
te do corpo. O sistema nervoso é formado por 1010neurônios, no mínimo, a maio
ria dos quais está no cérebro. A diferença fundamental entre os neurônios do 
SNC e os do SNP é que os primeiros não são substituídos quando morrem, en
quanto os últimos são (conforme citado acima, veja Brewer, 1999) . 

Anatomia do SNP 

O SNP pode ser subdividido, de acordo com a função. Os neurônios aferentes 
transmitem informações para o sistema nervoso central. Dizemos que são somáticos 
se carregam informações das articulações e dos músculos esqueléticos, e viscerais 
se enviam informações das vísceras (intestinos) . Os neurônios eferentes trans
mitem comandos do SNC para o corpo, e dizemos que são motores se enviam 
sinais para os músculos esqueléticos, e autônomos se enviam sinais para as glân
dulas, músculos lisos, músculo cardíaco, etc. (isto é, as funções corporais sobre 
as quais existe pouco controle consciente). 

Anatomia do SNC 

A principal função da medula espinhal é canalizar a informação entre o 
SNP e o cérebro. Entretanto, ela é capaz de alguns processamentos simples. Por 
meio de um mecanismo chamado arco reflexo (uma simples conexão Pntre 
neurônios aferentes e eferentes), ela pode fazer o corpo responder a certas for
mas de estimulação. Muitos reflexos (tais como o conhecido reflexo do pulo do 
joelho) são produzidos dessa maneira. 

A medula espinhal projeta-se no cérebro ou, mais exatamente, na seção do 
cérebro chamada tronco cerebral. Muitos leigos imaginam o cérebro como 
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uma "massa cinzenta" homogênea, mas de fato o cérebro é uma coleção de 
estruturas distintas e interconectadas. Por razões anatômicas e funcionais, o 
cérebro normalmente é dividido em quatro partes principais. A primeira é o 
tronco cerebral. Localizado atrás dele, na base do crânio, temos o cerebelo. 
Acima do tronco cerebral está o diencéfalo ou talamencéfalo. Situado acima e 
sobrepondo-se aos outros três segmentos, está o córtex cerebral (freqüente
mente chamado apenas de "córtex"), o "topo" enrugado do cérebro. Geralmen
te, quanto mais distante uma estrutura está da medula espinhal, mais sofistica
das são suas funções. 

O tronco cerebral ocupa-se principalmente da manutenção dos mecanismos de "sus
tentação da vida", tais como controle da pressão arterial, digestão, respiração, e assim 
por diante. Ele também recebe inputs dos sentidos e canaliza-os para outros sistemas 
no cérebro. 

O cerebelo recebe inputs somáticos e informações dos canais semicirculares (os sensores 
de equilíbrio localizados no ouvido interno). Dada essa informação, não surpreende que 
o cerebelo seja responsável por coordenar os movimentos. 

O diencéfalo é uma coleção de vários componentes, dos quais os mais importantes serão 
abordados. O tálamo coordena e canaliza a informação sensorial e a execução dos mo
vimentos motores. Lesões nessa região originam o parkinsonismo (veja o Capitulo 6). 
Poderíamos dizer que o hipotálamo controla as necessidades corporais: fome e saciedade, 
impulso sexual, raiva, e assim por diante. O hipocampo está, em termos evolutivos, 
entre as seções mais antigas do cérebro. Ele está envolvido no controle emocional, mas 
é o seu papel na memória principal interesse dos psicólogos. Indivíduos que tiveram 
essa área do cérebro destruída (por doença ou acidente) não conseguem reter novas 
informações em sua memória por mais de dois minutos. Assim, o hipocarnpo está envol
vido, de alguma maneira, na retenção de informações em um depósito de memória de 
longo prazo. 

O córtex é responsável pela execução das funções intelectuais superiores. Está dividido em 
dois hemisférios. A divisão corre verticalmente da frente para trás, ao longo do centro da 
cabeça. Os hemisférios estão ligados por vários caminhos, dos quais o mais importante é o 
corpo caloso. Na maioria dos indivíduos, o hemisfério direito é principalmente responsável 
pelas habilidades visual-espaciais, e o esquerdo, pelas habilidades verbais. 

O córtex também pode ser dividido em lobos, com base nas funções psicológicas que 
cada um controla. Os lobos frontais estendem-se da frente do crânio até as têmporas. 
Estão envolvidos principalmente no controle e planejamento das ações: produzir se
qüências de movimento, ordenar corretamente as palavras e as letras na fala e na escri
ta, produzir comportamentos socialmente apropriados. Os lobos frontais também estão 
envolvidos na memória - principalmente na identificação de quais eventos lembrados 
ocorreram recentemente e quais ocorreram em um passado distante. Os lobos tempo
rais estão situados nas têmporas direita e esquerda. Urna de suas principais tarefas é 
interpretar a informação; o lobo temporal esquerdo, em especial, é vital na compreen
são da palavra falada e escrita. Os lobos temporais também estão bastante envolvidos na 
memória, particularmente na retenção de informação em longo prazo. Devido à especia
lização dos hemisférios esquerdo e direito, o lobo temporal esquerdo tende a armazenar 
memórias verbais, e o direito, informações espaciais. Os lobos occipitais encontram-se 
na pane de trás do cérebro. Estão envolvidos na leitura, mas sua principal função é a 
visão. Praticamente todo o processamento da informação visual acontece nos lobos 
occipitais. Os lobos p arietais estão localizados no "topo" do cérebro, cercados pelos 
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outros três lobos (a posição desses lobos imita, aproximadamente, o percurso que fazem 
fones de ouvido que passam sobre a cabeça) . Eles são, em parte, responsáveis por man
ter a consciência do estado e da localização do corpo. Poderíamos dizer que seu princi
pal papel intelectual é a interpretação de símbolos e que estão envolvidos no reconheci
mento de objetos e na leitura. 

MUDANÇAS NEURONAIS NA VELHICE 

Os pesquisadores concordam que o cérebro diminui de peso em 10%-15% 
no curso do envelhecimento normal (Bromley, 1988). Isso tem repercussões po
tencialmente sérias para o funcionamento psicológico, especialmente porque as 
células do sistema nervoso central provavelmente não são substituíveis (mesmo 
que os neurônios do SNC possam, em teoria, ser substituídos, conforme observa
do acima, é improvável que isso seja comum) . As razões dessa perda não estão 
claras. Parece haver vários fatores responsáveis, e a contribuição relativa de cada 
um pode variar de pessoa para pessoa. Uma possível causa é o baixo fluxo de 
sangue no cérebro, levando os neurônios a morrer por falta de oxigênio. Mas 
Hunziker e colaboradores (1978) demonstraram que as mudanças no suprimen
to sangüíneo do cérebro parecem ser um ajuste ao declínio no número de 
neurônios, e não o contrário. Outra explicação é que muitas pessoas mais velhas 
sofrem pequenos derrames ou infartos, através dos quais uma minúscula porção 
do cérebro se atrofia devido ao desaparecimento do suprimento sangüíneo local. 
A pessoa não tem consciência de que isso está acontecendo, e convém enfatizar 
que, habitualmente, o número de infartos é pequeno e pode ser considerado 
como sintomático do envelhecimento normal. Entretanto, em certas pessoas, eles 
ocorrem com uma freqüência dramática, dando origem à demência por 
multiinfarto (veja o Capítulo 6) . Uma terceira explicação é que o suprimento 
sangüíneo do cérebro, quando operando eficientemente, filtra possíveis toxinas 
do sangue, antes que cheguem ao cérebro, por um mecanismo chamado barreira 
hematoencefálica. Se o envelhecimento causar o declínio desse mecanismo, o 
cérebro estará exposto a toxinas potencialmente danosas. Geralmente, esses 
declínios no metabolismo e problemas cardiovasculares significam que, mesmo 
não havendo morte de neurônios, eles recebem menos oxigênio e glicose sangüínea 
e não conseguem operar tão eficientemente (veja Meier-Ruge, Gygax e 
Wiernsperger, 1980; Woodruff-Pak, 1997). 

As causas mais importantes de declínio celular são as mudanças que ocor
rem na fisiologia do próprio neurônio. Há controvérsia sobre se as células mor
rem ou se sobrevivem, mas simplesmente elas diminuem de tamanho. Está docu
mentado que, em muitas seções do cérebro, os neurônios encolhem na velhice 
(parcialmente devido ao afinamento do revestimento de mielina) e que diminui 
o número de conexões que estabelecem com outras células. Entretanto, as esti
mativas das perdas reais diferem consideravelmente entre os pesquisadores, de
vido às dificuldades técnicas de mensuração. Schaie e WiJlis (1991), a partir de 
uma revisão da literatura, propõem uma perda de 5%-10%. Perlmutter e Hall 
(1992), a partir de suas revisões, observam que algumas das estimativas são 
oriundas de estudos de pacientes com cérebros doentes e que os estudos de cére
bros idosos sadios (quer dizer, sadios até o momento da morte do paciente) cos-
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tumam mostrar pouca ou nenhuma perda celular (embora exista uma redução 
no tamanho da célula). Mais recentemente, os pesquisadores descobriram que a 
perda celular pode concentrar-se especialmente em algumas áreas do cérebro, 
notavelmente o hipocampo, o córtex como um todo e os lobos temporais em 
particular (veja Adams, 1980; Woodruff-Pak, 1997); em outras palavras, as áreas 
do cérebro mais estreitamente ligadas às funções intelectuais e à memória. Algu
mas áreas cerebrais, como o hipotálamo, ficam relativamente preservadas, en
quanto outras, como o tronco cerebral, são especialmente afetadas (Selkoe, 1992). 

É importante que as discussões sobre a perda celular sejam colocadas em 
seu contexto apropriado. Embora as perdas celulares catastróficas, como as ob
servadas na demência, estejam, às vezes, ligadas a um declínio nas habilidades 
psicológicas, a mesma correlação não pode ser feita no envelhecimento não
demencial. Em primeiro lugar, a perda celular em si talvez não seja tão drástica 
quanto parece inicialmente. Existem perdas celulares bem maiores no período 
de bebê, quando o cérebro em crescimento ')oga fora" milhares de neurônios que 
não estão integrados às redes de neurônios ativos em desenvolvimento. Entre
tanto, ninguém olha para essa perda celular e determina que ela diminui imen
samente o funcionamento intelectual. Em segundo lugar, parece que a mente é 
capaz de lidar com urna considerável perda celular. A questão sobre como o cére
bro armazena informações é motivo de inflamados debates. Mas é provável que 
elas se espalhem por redes de milhares de neurônios (veja Stuart-Hamilton, 
1999a). Mesmo a perda de uma quantidade razoavelmente grande de neurônios 
não importa muito, porque os neurônios que permanecem na rede possuem sufi
ciente "padrão de memória" para que a informação continue a ser armazenada 
eficientémente. Portanto, não podemos supor que a perda celular levará automa
ticamente a um declínio na capacidade intelectual. Além disso, evidências recen
tes sugerem que, se neurônios foram perdidos, os neurônios sobreviventes po
dem produzir novos "ramos'' para formar novas conexões com outros neurônios 
sobreviventes, compensando a perda (veja Brewer, 1999; Selkoe, 1992; Woodruff
Pak, 1997). 

Essa questão ainda não está resolvida devido, em parte, a limitações nas 
técnicas de mensuração. Uma delas é que a atual tecnologia não consegue contar 
células nervosas em cérebros vivos - ao invés, isso só pode ser feito em cadáve
res. Aqui existem consideráveis problemas metodológicos. Por exemplo, não po
demos tirar amostras da mesma pessoa ao longo de sua vida, de modo que os 
julgamentos sobre diferenças na contagem de células têm de ser feitos compa
rando-se adultos que morreram jovens com adultos mais velhos que morreram 
em momentos posteriores no período de vida. O achado de que os cérebros dos 
adultos mortos jovens têm mais células pode indicar que, se eles tivessem morrido 
mais tarde, também teriam apresentado perda celular, mas também não é incon
cebível que os adultos mais velhos também tivessem menos células cerebrais quan
do jovens (veja Woodruff-Pak, 1997). Até serem aperfeiçoadas as técnicas de 
mensuração, esse ponto continuará discutível. 

Outros métodos para avaliar as mudanças cerebrais do envelhecimento con
centram-se em mensurações da atividade cerebral e de estruturas relativamente 
em grande escala. O método mais antigo é o eletroencefalográfico (EEG), que 
mede a atividade elétrica no couro cabeludo, e, a partir disso, a atividade cere-
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bral pode ser aproximadamente inferida. Os impulsos elétricos registrados pelo 
EEG são transmitidos em várias freqüências : ondas delta (0-4Hz), teta (4-8Hz), 
alfa (8-12Hz) e beta (> 12Hz). Antigamente se pensava que as freqüências do 
EEG simplesmente ficavam mais lentas na velhice, mas evidências recentes mos
tram que a situação é mais complicada do que isso. A atividade alfa quase não é 
afetada pelo envelhecimento, enquanto em outras faixas de freqüência existe 
"uma desincronização com a idade, caracterizada por uma atividade rápida au
mentada e uma atividade lenta diminuída" (Duffy e McAnulty, 1988, p. 274) . 
Vários pesquisadores observaram diferenças de acordo com a idade nos registros 
de EEG, feitos enquanto os sujeitos realizavam tarefas intelectuais simples, tais 
como esquadrinhar uma lista de letras para ver qual delas foi apresentada em 
uma exposição anterior, ou escolher a resposta correta em uma tarefa de tempo 
de reação. As diferenças de idade habitualmente se manifestam como um impul
so elétrico mais fraco, e às vezes o impulso leva mais tempo para ser iniciado 
(Marsh e Watson, 1980; Polich, 1997). 

As pesquisas que empregam o EEG são interessantes, mas provavelmente 
serão superadas por outras técnicas, simplesmente porque estas poderão dar in
formações mais detalhadas sobre como funcionam seções mais específicas do 
cérebro envelhecido. A Tomografia Computadorizada (CT scan) é, em essên
cia, uma radiografia de um fino corte transversal do cérebro, que nos proporcio
na uma visão da sua estrutura. Um avanço em relação a ela é a imagem por 
ressonância magnética (MRI scan), que nos proporciona igualmente imagens 
de cortes transversais do cérebro (ou de outras partes do corpo) e também cons
trói imagens tridimensionais de componentes do cérebro (o que a CT scan não 
faz) . As técnicas são engenhosas e excelentes para detectar anomalias em maior 
escala, como atrofia dos tecidos ou tumores. Assim, não surpreende que tenham 
sido usadas para analisar a estrutura do cérebro de pacientes com demências 
(veja o Capítulo 6) . Entretanto, o nível de detalhes proporcionado pelos scans 
(embora melhorando constantemente) ainda é insuficiente para detectar mu
danças mais sutis no envelhecimento não-demenciado. A tomografia por emis
são de  pósitrons (PET) funciona com um princípio diferente. Ela mede como o 
cérebro metaboliza uma solução (levemente) radioativa injetada na corrente 
sangüínea. Quanto mais ativa uma área do cérebro, maior o índice metabólico e 
mais da solução radioativa será usada. Isso pode ser detectado com um scanner 
adequado. Assim, enquanto a CT e a MRI medem a estrutura do cérebro, a PET 
mede o nível de atividade do cérebro (embora ainda estivesse recém começando 
na época em que este texto foi escrito, um novo método chamado fMRI [MRI 
funcional] mede a estrutura e o nível de atividade e, provavelmente, vai superar 
a PET, por ser mais detalhado e menos invasivo) . As conclusões de estudos que 
utilizam esses scans são quase unânimes em observar que os declínios na massa e 
no metabolismo cerebral relacionados à idade estão correlacionados a uma piora 
no desempenho intelectual e na memória (Albert e Stafford, 1988; Bakker et al., 
1999; Metter, 1988; Woodruff-Pak, 1997) . Entretanto, esta é uma área em que 
ainda há mais promessas do que total realização. Na medida em que as técnicas 
melhorarem, a maior precisão e a confiabilidade dos achados (os pesquisadores, 
às vezes, discordam quanto à localização das mudanças dentro do cérebro) tor
narão os scans cada vez mais valorizados. 
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RESUMO 

O envelhecimento, como um fenômeno universal, está confinado às nações 
modernas industrializadas e resulta de índices mais baixos de mortalidade infan
til e de melhoras no atendimento de saúde e no estilo de vida durante a idade 
adulta, e não de melhoras intrínsecas na maneira de o ser humano envelhecer. 
Não existe nenhuma medida confiável do envelhecimento - a maioria dos 
gerontologistas, como regra geral, toma a idade de 60 ou 65 anos como indica
dor do início da "velhice". É aproximadamente nessa idade que se torna aparente 
o declínio em muitos processos físicos e psicológicos (que vem ocorrendo ao 
longo da maior parte do período adulto da vida) . Há muitas causas sugeridas de 
declínio físico, que podem ser agrupadas sob os títulos mais amplos de teorias 
do desgaste pelo uso (partes do corpo gradualmente "se desgastam" com o uso) 
e teorias citológicas (o corpo envelhece por exposição a toxinas, incluindo pro
dutos de refugo metabólico) . A teoria do soma descartável explica por que o 
envelhecimento pode ser uma boa estratégia em termos evolucionários para os 
genes de um indivíduo - o envelhecimento e a morte por '\relhice" certamente 
não são métodos de controle populacional, como muitos autores afirmaram no 
passado. O envelhecimento fisiológico em geral assume a forma de perda celular 
associada a um declínio na eficiência das células restantes. Um fenômeno consis
tente é que os declínios relacionados à idade são maiores nos processos comple
xos do que nos simples. O efeito geral do envelhecimento físico é que o cérebro 
(e, portanto, a mente) recebe menor apoio. As mudanças perceptuais na velhice 
podem ser graves a ponto de incapacitar a pessoa. E o cérebro daqueles cujas 
perdas são menos severas vai perceber o mundo de forma comprometida. O sis
tema nervoso também sofre. Existe certa perda de neurônios do sistema nervoso 
central e um declínio na eficiência dos neurônios restantes. 

Devemos enfatizar que os processos de envelhecimento social, biológico e 
psicológico não ocorrem independentemente um do outro. Como vimos, as mu
danças no estado físico do corpo (e especialmente do cérebro) podem ter pro
fundos efeitos sobre o funcionamento psicológico. Esse ponto é tacitamente 
aceito por muitos pesquisadores, embora isso nem sempre seja verbalizado. 
Um modelo útil é oferecido por Dannefer e Perlmutter (1990), combinando os 
conceitos de envelhecimento biológico, social e psicológico em uma única es
trutura. Os pesquisadores argumentam que o envelhecimento pode ser visto 
em termos de "ontogenia física" (essencialmente, envelhecimento biológico); 
"habituação ambiental" (o processo de passar a responder automaticamente, 
isto é, sem atenção consciente, a aspectos do ambiente); e "generatividade 
cognitiva" (basicamente, o processamento consciente das informações sobre o 
self e o ambiente) . O processo de envelhecimento é constituído por uma combi
nação (e interação) desses três fatores. Imagina-se que alguns aspectos do en
velhecimento, como, por exemplo, a ontogenia física, estejam muito além do 
controle da vontade, mas que os outros (especialmente a generatividade 
cognitiva) sejam o que o indivíduo faz deles. Em um nível básico, essa é uma 
reafirmação do antigo adágio de que as pessoas precisam tirar o melhor parti
do daquilo que recebem, mas o modelo é mais sutil do que isso - recomenda-se 
ao leitor interessado que consulte a obra do autor. 
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Um modelo mais antigo e desenvolvido, apresentado por Baltes (por exem
plo, Baltes e Reese, 1984), argumenta que o desenvolvimento é determinado por 
três fatores: puramente ambientais, puramente biológicos e misturas de ambientais 
e biológicos. Essas influências manifestam-se em três linhas de desenvolvimento. 
O desenvolvimento normativo de acordo com a idade (também conhecido 
como desenvolvimento normativo para a idade) é o padrão desenvolvimental 
básico que esperaríamos encontrar em um indivíduo "normal" (por exemplo, em 
termos de envelhecimento biológico, o início da puberdade; em termos de enve
lhecimento social, os efeitos da aposentadoria sobre o comportamento) . Dentro 
de uma determinada sociedade, as normas do comportamento "correto" deter
minam que todos vivam esses acontecimentos. O desenvolvimento normativo 
de acordo com a história (também conhecido como desenvolvimento normativo 
para a história) mapeia os efeitos dos acontecimentos históricos que foram vivi
dos por um grupo de uma determinada faixa etária, e não por outros (por exem
plo, a experiência de racionamento de comida seria normal para a maioria dos 
britânicos de 60 anos, mas seria rara para os de 20). O desenvolvimento de vida 
não-normativo mede os efeitos de eventos importantes e exclusivos da vida da 
pessoa (por exemplo, nem todos vivem a experiência de jogar futebol ou ganhar 
um prêmio Nobel) . O modelo demonstra bem como a vida das pessoas se torna 
semelhante pelas experiências comuns do desenvolvimento normativo, como a 
identificação com a própria geração é moldada pelo desenvolvimento normativo 
de acordo com a história e como a singularidade de cada pessoa é moldada pelo 
desenvolvimento não-normativo. 

Em resumo, o envelhecimento é o resultado de uma complexa mistura de 
fatores, e, embora nos capítulos seguintes tenham sido selecionados para escru
tínio aspectos isolados do funcionamento psicológico, não podemos esquecer que 
eles são parte de um padrão mais amplo de desenvolvimento. 

LEITURAS RECOMENDADAS 

Schaie e Willis (1991) podem ser recomendados como um texto introdutório 
geral, assim como Perlmutter e Hall (1992) . Entretanto, observem que ambos 
são norte-americanos, o que pode fazer com que alguns dos exemplos utilizados 
sejam confusos aos leitores britânicos. Dois textos britânicos podem ser de inte
resse. Bromley (1988) é um livro geral, comparativamente barato, bem-escrito e 
apresenta uma sólida visão geral (agora já não tão atualizada) . As desvantagens 
são a escassez de referências e a suposição de que o leitor já está familiarizado 
com o jargão médico e psicológico básico. Stokes (1992) é inteligível e tem um 
formato diferente do de muitos autores. Examina o impacto do envelhecimento 
mais que outros livros da lista. Isso pode ser vantajoso para certos leitores. Corso 
é autoridade reconhecida sobre os processos perceptuais nos adultos mais ve
lhos, mas grande parte de seu trabalho utiliza jargão técnico. Um pouco mais 
acessível é a coleção de artigos sobre percepção visual (incluindo um de Corso) , 
editado por Sekuler e colaboradores (veja referência de Carter, 1982) . Uma boa 
visão geral de neurofisiologia e de neuropsicologia na velhice é oferecido por 
Woodruff-Pak (1997) . Um texto mais curto é o de Selkoe (1992) em um artigo da 
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Scientific American.  Um texto geral mais avançado é o Handbook of the Psychology 
of Aging, editado por Birren e Schaie (1990) . Os capítulos 1-3 são, particular
mente, relevantes para o tema tratado aqui. O livro é uma bíblia do conhecimen
to gerontológico (mas também é caro, pelo menos no Reino Unido) . Os aspectos 
econômicos, sociais e demográficos estão bem-servidos pela literatura. Binstock 
e George (1990) , Jeffreys (1 989) e Johnson e Falkingham ( 1 992) podem ser 
úteis para os leitores interessados . (Para informações complementares, veja Refe
rências bibliográficas.) 



Avaliação das Mudanças 
Intelectuais no Envelhecimento 

CRENÇAS INTUITIVAS ACERCA DO 
ENVELHECIMENTO E DA INTELIGÊNCIA 

A maioria das pessoas, se solicitadas a descreverem os efeitos do envelheci
mento sobre a inteligência, diria, de forma estereotipada, que os adultos mais 
velhos possuem mais conhecimento, mas raciocinam mais lentamente. Em resu
mo, o envelhecimento é popularmente caracterizado como um aumento na sabe
doria à custa de um decréscimo nas faculdades mentais. Por exemplo, Berg e 
Sternberg (1992) descobriram que, quando solicitados a descreverem uma "pes
soa excepcionalmente inteligente" de 30, 50 ou 70 anos, os sujeitos tendiam a 
enfatizar a "capacidade de lidar com o novo", nas pessoas mais jovens, e a enfatizar 
a "competência", nos adultos mais velhos. Isso reflete o achado de que os adultos 
jovens e de meia-idade tendem mais que os adultos mais velhos a associar "sabe
doria" à velhice (Clayton e Birren, 1980). Um problema nos estudos das atitudes 
é que às vezes fica difícil avaliar se todos estão usando os mesmos modelos men
tais quando fazem seus julgamentos (por exemplo, é no velho "muito inteligen
te" que o hipotético jovem muito inteligente vai se transformar?).  Podemos ter 
um insight mais revelador em relação aos conceitos cotidianos de velhice e inte
ligência examinando os estudos sobre os trabalhos de arte. Por exemplo, os pin
tores e escultores condicionaram as pessoas a aceitar que a representação de um 
velho sadio pensando é automaticamente a representação do epítome da sabedo
ria, seja temporal, seja espiritual. É muito difícil para uma pessoa criada em uma 
cultura ocidental imaginar um filósofo, um santo ou até Deus como não sendo 
um velho (com uma longa barba branca opcional) . Paradoxalmente, os velhos 
são, simultaneamente, retratados como tendo um raciocínio mais lento e facul
dades mentais mais embotadas. Os velhos, vacilantes de mente e corpo, têm sido 
alvo de piadas, de Chaucer às comédias de televisão. O famoso adágio de Dogberry, 
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em Muito Barulho por Nada, de que "quando começa a velhice termina a sagaci
dade" expressa o espírito que guiou séculos de humor contra os velhos. Essa 
visão conflitante é bem-capturada pelo paradoxo do envelhecimento de Dewey, 
que afirma que "nós estamos . . .  na condição desagradável e ilógica de exaltar a 
maturidade e depreciar a idade" (Dewey, 1939) . Entretanto, a opinião popular 
necessariamente não é sinônimo de fato científico. Existe alguma prova de que 
diferentes aspectos da inteligência são diferentemente preservados? 

INTELIGÊNCIA CRISTALIZADA E FLUIDA 

Quando os psicólogos começaram a considerar a questão, nos primeiros anos 
deste século, havia a idéia geral de que a "inteligência" era uma habilidade unitá
ria. Em outras palavras, independentemente do tipo de tarefa intelectual proposta, 
fosse ela verbal, numérica ou visual-espacial (isto é, formas e figuras), a mesma 
capacidade básica ditava o desempenho da pessoa. Essa capacidade foi batizada 
como g (de "inteligência geral") por um dos pais da testagem da inteligência, Charles 
Spearman. O termo "g" ou o "g de Spearman" ainda é utilizado, embora geralmen
te seja empregado para descrever a capacidade ou escore global em uma bateria de 
testes que avaliam habilidades intelectuais variadas. A maioria dos pesquisadores, 
atualmente, rejeita a definição mais rígida de g, argumentando que a "inteligência" 
é composta por várias habilidades inter-relacionadas. Quais seriam elas é uma ques
tão que ainda está em debate (veja Eysenck e Kamin, 1981; Kail e Pelligrino, 1985; 
Rebok, 1987) . Entretanto,, talvez a teoria mais amplamente aceita seja a aborda
gem hierárquica (Cattell, 1971). Essa teoria afirma.que todas as habilidades inte
lectuais utilizam uma capacidade intelectual geral, mas também recorrem a habili
dades mais especializadas, dependendo das necessidades da tarefa em questão. 
Cattell (1971) e Horn (1978) identificaram duas dessas habilidades especializadas 
e as denominaram inteligência cristalizada e inteligência fluida. 

A int�a cristalizada mede a quantidade de conhecimento que a pessoa 
adquiritíâurante a vida. Ela normalmente é me_dida por perguntas diretas simples, 
como pedir à pessoa que defina palavras obscuras (por exemplo, "qual é o signifi
cado de manumitir?") ou responda a perguntas de conhecimento geral (por exem
plo, "o que é ou são os Livros Apócrifos?") . As perguntas também podem pedir que 
a pessoa resolva problemas com base em conhecimentos existentes. Eles podem 
ser práticos (por exemplo, "o que devemos fazer se cortarmos um· dedo?") ou mo
rais (por exemplo, "por que devemos pagar impostos?"). Essas perguntas só pode
rão ser respondidas corretamente se já tivermos as informações necessárias na 
cabeça e se conseguirmos acessá-las. Não podemos criar na hora definições de 
palavras ou conhecimento sobre curativos, anti-sépticos, estruturas de impostos ou 
políticas fiscais. Os testes de inteligência flui_q.?,...por outro lado, utilizam o mínimo 
possível os conheeímentos=ãêlqmrlâosemêd.em o que poderia ser definido como a 
capacidade de resolver problemas para os quais não há nenhuma solução derivável 
da instrução formal ou de práticas culturais. Em outras palavras, é a cap3cidade da 
pessoa de resolver problemas novos. O método mais comumente utilizado é pedir 
à pessoa que identifique a regra que governa um grupo de itens (verbais, numéri
cos ou visual-espaciais) e diga qual será o item seguinte na série: 
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A e F J ? 

ou identifique aquele que não combina: 

245 605 264 722 

Tipicamente, os testes de inteligência fluida têm um limite de tempo, de modo 
que, para ser proficiente, a pessoa precisa ser não apenas exata, mas também rápida. 

Também existe a medida da inteligência geral chamada (não surpreenden
temente) g que, de acordo com a estrutura de Horn e Cattell, é o agregado dos 
escores de inteligência fluida e cristalizada. Na próxima seção, examinaremos 
como essas habilidades mudam (se é que mudam) com a idade. 

MUDANÇAS NA INTELIGÊNCIA GERAL (G) 
DECORRENTES DA IDADE ·--

Os primeiros estudos (aproximadamente 1900-1930) acerca dos efeitos do 
envelhecimento sobre a inteligência desanimaram qualquer pessoa com mais de 30 
anos. O achado típico foi a curva clássica de envelhecimento - os escores em 
testes de inteligência aumentavam até atingirem um pico no início da idade adulta, 
antes de começarem a diminuir regularmente por volta do trigésimo aniversário da 
pessoa, embora as habilidades verbais geralmente não fossem afetadas (veja Rebok, 
1987; Thompson, 1997) . Entretanto, esse achado baseava-se em falhas na 
metodologia utilizada (para fazer justiça aos primeiros pesquisadores, alguns deles 
reconheceram potenciais problemas; veja Thompson, 1997) . Entre essas falhas 
destacava-se uma excessiva confiança nos estudos transversais evolutivos, expe
rimentos em que grupos de pessoas de diferentes idades são testados e comparados 
em um mesmo momento. Mas, se o pesquisador encontrar uma diferença de grupo 
etário, ele não poderá ter certeza de quanto da diferença se deve à idade em si e 
quanto se deve aos efeitos de diferentes backgrounds educacionais e socioeconômicos. 
Os últimos cem anos testemunharam uma imensa melhora nos cuidados de saúde 
e nos padrões de vida. Os adultos mais jovens podem, portanto, superar os mais 
velhos não por serem menos velhos, mas por serem mais sadios, terem mais (e 
melhor?) instrução e terem crescido em um mundo culturalmente mais rico. Uma 
diferença devida a diferenças geracionais no background e na educação, e não ao 
envelhecimento em si, é chamada de efeito de coorte. 

Há várias maneiras de compensar o efeito de coorte. Uma delas é tentar 
equiparar os grupos etários em nível de instrução, classe socioeconômica, e as
sim por diante; em outras palavras, tentar assegurar que a única diferença entre 
eles seja a da idade. Isso é problemático, porque é praticamente impossível equi
parar grandes números de pessoas desta maneira e, para muitas formas de aná
lise, grandes números são indispensáveis. E existem alguns fatores que simples
mente não podem ser equiparados, tais como diferentes experiências históricas e 
culturais. Um método relacionado é comparar adultos mais jovens e mais velhos, 
e depois ajustar, estatisticamente, seus escores para explicar as diferenças de 
coorte que podem ser calibradas. Um exemplo vai ilustrar melhor: suponha que 
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foi cncontrndn uma diferença entre os escores de teste de um grupo mais velho e 
de um mais novo, mas que os dois grupos também diferem no tempo de instrução 
formal recebida (o que é bastante provável, pois a idade mínima em que a crian
çn sni dn escola aumentou muito nos últimos cem anos) . A diferença pode ser 
devida à idade, mas também ao nível de instrução (as variáveis que podem 
distorcer os resultados desta maneira são chamadas variáveis confundidoras) . 
Existe uma variedade de métodos para ajustar estatisticamente os números le
vando-se em conta as variáveis confundidoras; nesse caso, seria usada uma téc
nica estatística para descobrir se ainda existe uma diferença de idade depois que 
a proporção da diferença devida a distintos níveis educacionais foi explicada. 
Esse procedimento tem três resultados possíveis - ou não haverá nenhuma mu
dança no achado (isto é, as diferenças no nível de instrução são uma coincidên
cia: elas não têm nenhuma influência sobre a disparidade nos escores dos tes
tes); ou a diferença é removida (isto é, a diferença de grupo etário foi uma coin
cidência: tudo se devia a diferenças no nível de instrução) ; ou a diferença é 
diminuída, mas permanece uma diferença significativa - ainda que menor (isto 
é, o nível educacional explica parte da diferença do grupo etário, mas não toda). 

Sabemos, há várias décadas (por exemplo, Ghiselli, 1 95 7; Latimer, 1963), 
que, quando as variáveis confundidoras são assim controladas, a diferença de 
idade costuma diminuir, mas não desaparecer (veja Stuart-Hamilton, 1999b). 
Isso será examinado com detalhes no Capítulo 7, mas de momento é suficiente 
observar que pelo menos parte das diferenças de idade encontradas em um estu
do transversal evolutivo será quase inevitavelmente devida a efeitos de coorte. 

Embora possa ser efetivo tentar remover estatisticamente de um estudo trans
versal evolutivo os efeitos de coorte, é praticamente impossível remover todos 
eles, simplesmente porque alguns não podem ser medidos (conforme menciona
mos acima, como podemos quantificar diferenças em épocas históricas?) .  Outro 
método para medir as mudanças do envelhecimento pode lidar com esse proble
ma: o estudo longitudinal, em que o mesmo grupo de pessoas é testado em uma 
determinada idade e depois retestado conforme envelhece (tipicamente a inter
valos fixos de tempo) . Suponha que alguém deseja comparar a diferença entre 
pessoas de 20 e de 70 anos em um teste. Utilizando um método transversal 
evolutivo, seriam encontrados e testados grupos de pessoas de 20 e 70 anos, e 
seus resultados seriam comparados. Em um estudo longitudinal, um grupo de 
pessoas de 20 anos seria testado e depois retestado cinqüenta anos mais tarde, 
quando chegasse aos 70, e seus escores de teste nas duas ocasiões seriam compa
rados. Existem vantagens consideráveis no método longitudinal em relação ao 
transversal evolutivo. O mais importante é que ele escapa dos problemas dos 
efeitos de coorte mencionados acima. Se for encontrada uma diferença de idade 
·em um estudo longitudinal, ela não se deve a diferenças educacionais entre o 
grupo mais jovem e o mais velho, pois os dois grupos são compostos pelas mes
mas pessoas. Uma diferença de idade, nessas circunstâncias, só pode ser deviqa 
ao envelhecimento. Quando foram realizados estudos longitudinais, descobriu
se que o g estava preservado, pelo menos, até a meia-idade e habitualmente até 
bem depois (por exemplo, Bayley, 1968; Owens, 1959; Purdue, 1966; Schaie e 
Hertzog, 1986). Assim, um grande componente das supostas diferenças de idade 
nos antigos estudos era, de fato, atribuível a efeitos de coorte. 
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Entretanto, os estudos longitudinais também têm seus problemas. Em pri
meiro lugar, há a espinhosa questão de que um estudo longitudinal só será infor
mativo sobre a coorte específica estudada (por exemplo, acompanhar um grupo 
de pessoas nascidas em 1920 ao longo de sua vida pode revelar um padrão de 
mudança diferente daquele apresentado por um grupo nascido em 1940) . Em 
outras palavras, tendo removido uma forma do efeito de coorte, somos imediata
mente assolados por uma variação do problema. Um segundo problema surge do 
fato de muitos voluntários abandonarem os estudos longitudinais. Em alguns 
casos, isso acontece porque eles se mudam para áreas geograficamente distantes 
demais para as despesas de viagem dos pesquisadores. Uma preocupação mais 
séria é que muitos voluntários desistem por razões motivacionais. Por mais que 
os pesquisadores tentem convencê-los do contrário, muitos participantes de ex
perimentos parecem considerar os testes psicológicos como uma competição. Por
tanto, se um voluntário acredita que seu desempenho intelectual está piorando, 
ele pode ficar mais relutante em ser testado. Isso significa que, à medida que o 
estudo longitudinal progride, os participantes que sentem estar declinando caem 
fora, deixando um remanescente de voluntários "bem-conservados" (o efeito do 
abandono) . Por exemplo, Riegel e Riegel (1972) demonstraram que as pessoas 
que se recusaram a ser retestadas em um estudo longitudinal tinham escores de 
teste significativamente mais baixos do que aquelas que permaneceram - um 
achado confirmado por Siegler e Botwinick (1979) . A esse problema se acrescen
ta o fato de que aqueles participantes que permanecem geralmente melhoram 
significativamente seu desempenho nos testes empregados (Salthouse, 1992b). 
Refutando as críticas óbvias, isso não acontece porque os sujeitos se lembram das 
respostas da última vez em que fizeram o teste (em diferentes sessões são aplica
das ''versões paralelas" do teste, com perguntas diferentes, mas com o mesmo 
formato geral e nível de dificuldade) . Em vez disso, o problema provavelmente se 
deve a diversos fatores. Os sujeitos podem ficar hábeis em testes: em outras 
palavras, eles vão ficando cada vez mais à vontade com os procedimentos do 
teste (e então têm melhor desempenho), mais conscientes de como funcionam os 
testes psicológicos, e assim por diante. Seja qual for a razão dessas falhas, seu 
resultado é que o método longitudinal pode subestimar os efeitos do envelheci
mento (enquanto o método transversal evolutivo provavelmente os exagera) . 

Um método de evitar os problemas das duas abordagens é combiná-las em 
uma técnica chamada estudo longitudinal evolutivo: testar várias coortes em 
uma ocasião, depois retestá-las a intervalos regulares. Por exemplo: suponha que 
na primeira sessão de testes há grupos de pessoas com 50, 57, 64 e 71 anos . Elas 
são testadas, e seu desempenho na Sessão 1 pode ser comparado como em um 
estudo transversal evolutivo tradicional. A intervalos regulares posteriormente 
'(digamos, de sete em sete anos) os participantes são retestados. Assim, na Sessão 
2, o grupo de 50 anos estará com 57, o grupo de 57 estará com 64, e assim por 
diante. Os grupos etários na Sessão 2 podem novamente ser comparados de for
ma transversal evolutiva, mas além disso os membros de cada grupo podem ser 
comparados com seus selves mais jovens, como em um estudo longitudinal (por 
exemplo, as pessoas que estão com 71 anos na Sessão 2 podem ser comparadas 
com seus selves de 64 anos da Sessão 1) .  
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Thbela 2.1 Tabela conceituai que ilustra o estudo longitudinal evolutivo 

Idade 11a Idade na Idade na Idade na Idade na 
Sessão 1 Sessão 2 Sessão ] Sessão 4 Sessão 5 

Co011e 1 50 57 64 71 78 

Co01te 2 57 64 71 78 85 

Coorte J 64 71 78 85 92 

Co011e 4 71 78 85 92 99 

Entretanto, há outras vantagens no método do estudo longitudinal evolutivo, 
além de simplesmente combinar os métodos transversal evolutivo e longitudinal. 
Examinem a Tabela 2.1., que conceitualmente representa este estudo imaginá
rio. Como podemos ver, à medida que o estudo progride, as coortes mais jovens 
atingem a idade que as mais velhas tinham anteriormente no estudo. Por exem
plo, na Sessão 4, a Coorte 1 terá a idade que a Coorte 4 tinha na Sessão 1 .  De 
posse dessa informação, é possível avaliar e controlar os efeitos de coorte. Vejam 
o seguinte exemplo (intencionalmente simplificado) . Vamos supor que na Sessão 
4 se descubra que a Coorte 1 tem escores 20% mais altos que os da Coorte 4. Será 
que isso significa que envelhecer dos 71 aos 92 anos resulta em uma perda de 
20% da capacidade ou essa mudança será devida a uma diferença de coorte? 
Para responder a essa pergunta, nós podemos consultar os escores da Coorte 4 na 
Sessão 1 ,  quando sua idade era igual à da Coorte 1 na Sessão 4. Suponhamos 
que a Coorte 4, aos 71 anos, teve escores apenas 5% mais baixos que aos 92 anos. 
Nós agora temos duas medidas do declínio do envelhecimento - o método longi
tudinal diz que a mudança é de 5%, o método transversal evolutivo diz que a 
mudança é de 20%. De posse dessa informação, podemos identificar quanto da 
mudança trazida pelo envelhecimento se deve à idade em si e quanto se deve a 
diferenças de coorte. . 

Adotando esse planejamento (embora de forma mais complexa e erudita - o 
exemplo acima é uma ilustração simplificada), Schaie e seus colegas realizaram 
o Seattle Longitudinal Aging Study (por exemplo, Schaie, 1983; 1994). Um 
grupo de pessoas entre 20 e 70 anos foi testado em 1 956 e retestado a cada sete 
anos depois disso (isto é, em 1 963, 1970, 1 977, e assim por diante) . Periodica
mente, novos participantes foram acrescentados. O principal"teste utilizado foi o 
Primary Mental Abilities Test ou PMA (Thurstone, 1 958), que consiste em uma 
bateria de testes (isto é, uma coleção de testes com um tema comum - neste 
caso, a inteligência - embora cada teste meça uma diferente faceta da habilida
de) . Os autores do PMA afirmam que ele mede cinco capacidades distintas: nu
mérica (habilidades numéricas e aritméticas básicas) ; de raciocínio (dedução ló
gica); espacial (habilidades visual-espaciais); significado verbal (conhecimento 
de semântica); efluência verbal (eficiência em produzir palavras relacionadas a 
um exemplo). Entretanto, ao verificar transversalmente os números de uma ma
neira conceitualmente semelhante ao exemplo acima, Schaie demonstrou que 

J 
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parte da diferença de idade é devida a efeitos de coorte. Mas um declínio signifi-· 
cativo se torna aparente quando as pessoas passam dos 60 anos. Parece, então, 
que o conceito de idade social (veja o Capítulo 1), que prega que a "velhice" 
começa por volta de 60 anos, tem certa confirmação empírica. E também são 
rejeitados os achados anteriores de que antes da meia-idade começa um declínio 
de envelhecimento apreciável. 

Neste ponto, cabe um importante alerta. Devemos observar que o que muda 
com a idade é o escore bruto nos testes de inteligência (simplesmente quantas 
respostas a pessoa acerta) . O quociente de inteligência (QI) não se altera especial
mente com a idade. Isso porque o QI é calculado convertendo-se o escore bruto 
em uma medida de quão inteligente a pessoa é em relação ao restante de seu 
grupo etário, e não aos adultos de todas as idades. As pessoas permanecem apro
ximadamente- no. mesmo nível em relação aos seus iguais em idade por todo o 
pe-ríõdo da vida. Por exemplo, se uma pessoa inicia sua vida de adulto jovem com 

·· iim QI médio, provavelmente terminará sua vida como uma pessoa velha com 
um QI médio. Entretanto, seu escore bruto terá diminuído (disso decorre que, 
para ser classificãdo-cornõürii ''Qi médio", à medida que a pessoa envelhece, é 
J,lecessário um escore bruto mais baixo) . É importante observar isso porque os 
pesquisadores tendem a usar o "QI" como abreviatura de inteligência. Entretan
to, declarações como "o QI diminui na velhice" são, estritamente falando, 
enganadoras. 

MUDANÇAS NAS INTELIGÊNCIAS FLUIDAE 
CRISTALIZADA DECORRENTES DA IDADE 

Até o momento, a inteligência foi considerada principalmente como uma 
medida geral. Entretanto, o que podemos dizer das habilidades cristalizadas e 
fluidas discutidas anteriormente? Será, como foi discutido anteriormente, que a 
inteligência fluida diminui, enquanto as habilidades cristalizadas não são afeta
das pela devastação do tempo?Lüm estudo muito citado de Horn e Cattell (1967) 
apóia essa noção, uma vez qÚe eles demonstraram um declínio relacionado à 
idade na inteligência fluida, enquanto os escores em testes cristalizados perma
neceram estáveis.fSó que os pesquisadores provavelmente subestimaram a idade 
em que o declínio se iniciava, talvez devido a efeitos de coorte. Os dados de 
Schaie do estudo de Seattle mostram que componentes do PMA que estavam 
cristalizados permaneceram relativamente não-afetados pelo envelhecimento, 
enquanto as habilidades fluidas começaram a diminuir consideravelmente de
pois dos 60 anos. Estudos subseqüentes confirmam quase inteiramente os acha
dos de Schaie. Por exemplo, Cunningham, Clayton e Overton (1975) demonstra
ram que as pessoas mais jovens tiveram escores significativamente mais altos do 
que as mais velhas em um teste comum de inteligência fluida (Matrizes Progres
sivas de Raven), enquanto as diferenças de idade em um teste de vocabulário 
cristalizado foram relativamente insignificantes. Hayslip e Sterns (1979) encon
traram resultados similares usando uma bateria de testes fluidos e cristalizados. 
Uma afirmação análoga é feita por Salthouse (1 992a) . Ele revisou vários estudos 
de desempenho em testes de inteligêneia fluida e retabulou os escores dos parti-
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cipantes mais velhos. Descobriu que, comparados aos adultos mais jovens, os 
mais velhos estavam em média 1,75 desvio padrão [veja o Glossário] abaixo da 
média do grupo mais jovem (números extrapolados de Salthouse, 1992a, Tabela 
4.2, p .  175-176) . Essa é uma diferença muito grande. Colocando em perspectiva: 
se uma criança ou um adolescente fica dois desvios padrão abaixo da média para 
o seu grupo etário em um teste de inteligência, ele ou ela seria considerado como 
um candidato potencial à instrução terapêutica. Se o adulto mais velho médio 
fosse algumas décadas mais jovem, seria um candidato à educação especial. Esta 
é uma questão dramática, e surpreende que não sej a  ventilada mais 
freqüentemente na literatura de pesquisa. Nós voltaremos a ela no Capítulo 7. 
Todavia, dois alertas são importantes neste ponto. Primeiro, os estudos usados 
por Salthouse são geralmente transversais evolutivos. Portanto, parte dessa 
considerável lacuna de idade pode ser atribuída a efeitos de coorte. Segundo, 
estudos diferentes que usaram o mesmo teste produziram resultados bastante 
variáveis. Por exemplo, o teste de raciocínio do PMA, em mãos de diferentes 
pesquisadores, apresentou efeitos variando de -1,62 desvios padrão a -5,19 des
vios padrão. Conseqüentemente, estes achados devem ser tratados com cautela. 

É importante enfatizar que os efeitos de coorte podem exagerar medidas 
transversais evolutivas de diferenças de idade. Por exemplo, Storandt (1976) 
testou adultos mais velhos em um componente de uma bateria de testes de inte
ligência amplamente utilizada, chamada Wechsler Adult Intelligence Scale ou 

WAIS. A medida específica usada por ela foi o teste de dígitos-símbolos, em que 
os sujeitos precisam combinar dígitos com símbolos impressos, segundo um códi
go pré-ordenado (por exemplo, se vemos um quadrado, temos de escrever o nú
mero dois embaixo dele; um triângulo é igual a três, um retângulo é igual a 
quatro, etc.) . Existe um limite de tempo de noventa segundos, durante o qual o 
sujeito precisa combinar tantos símbolos quanto possível. O teste está claramente 
centrado na capacidade de lembrar e utilizar um sistema de códigos, mas, devido 
ao limite de tempo, exige que se escreva rapidamente. Porém, as pessoas mais 
velhas geralmente são mais lentas para escrever por causa de problemas físicos 
(por exemplo, artrite, reumatismo, simples enfraquecimento dos músculos e arti
culações) . Assim, elas podem ir relativamente mal na tarefa, não por falha em 
seu processamento mental, mas por não conseguirem escrever as respostas com 
suficiente rapidez. Para ver quanto tempo os velhos estavam perdendo ao escre
ver, Storandt avaliou quantos símbolos as pessoas conseguiam copiar em noventa 
segundos e tomou esse número como o índice da velocidade de escrital Isso foi 
comparado com o desempenho no teste em si, e Storandt conseguiu demonstrar 
que cerca da metade da diferença de idade era devida à velocidade da escrita. 
Isso demonstra claramente que as limitações físicas podem exagerar diferenças 
psicológicas, mas devemos observar que ainda assim permaneceram diferenças 
psicológicas (um achado repetido em um estudo semelhante de Tun, Wingfield e 

Lindfield, 1997) . Na verdade, mesmo quando podiam demorar tanto quanto qui
sessem em um teste de inteligência fluida (Storandt, 1 977) ou quando recebiam 
um teste impresso em letras maiores para que os problemas de visão não atrapa
lhassem (Storandt e Futterman, 1982), as pessoas mais velhas ainda apresenta
vam um desempenho significativamente pior do que os controles mais jovens. 



A psicologia do envelhecimento 51 

Para confundir ainda mais as coisas, o desempenho em testes de inteligência 
cristalizada não é tão imune ao envelhecimento quanto pode parecer inicialmen
te. Por: exemplo, Core (não-publicado, citado em Rabbitt, 1984) descobriu que os 
adultos mais velhos levavam significativamente mais tempo para responder às 
perguntas em um teste de inteligência cristalizada (o Mill Hill Vocabulary Test) . 
Se tivesse sido imposto um limite de tempo (os testes de inteligência cristalizada 
geralmente não têm limite de tempo), as pessoas mais velhas teriam tido um 
desempenho significativamente pior do que os controles mais jovens. Assim, em 
certa extensão, a ausência de diferenças de idade em um teste de inteligência 
cristalizada acontece porque os pesquisadores decidem não colocar prazo para a 
tarefa. Novamente, Botwinick e Storandt (1974) demonstraram que, embora não 
houvesse nenhuma diferença de idade no desempenho no subteste de vocabulá
rio do WAIS, as respostas dadas pelas pessoas mais velhas eram menos precisas. 
Mas os critérios-de-·correÇâéfaó -teste eram suficientemente indulgentes para que 
essa diferença não fosse assinalada. Outros pesquisadores, utilizando testes cris
talizados diferentes, encontraram um declínio de idade sem qualquer revisão das 
escalas de correção (por exemplo, Kaufman e Horn, 1996). 

Existem outros exemplos neste capítulo (e alhu.res neste_ liyro)_mostrando 
queâShabiliaãdes -cristalizadas- declfüãm com a idade. Meacham (1990) confir
maisso--e-argümenta· que "a essênêia-da sábêdõria-rtãóestá no que é conhecido, 
mas em como esse conhecimento é posto em uso" (p. 188). Isso sugere que quan
do passamos de uma simples recitação de informações armazenadas para qual
quer forma de interpretação, o declínio é possível. No entanto, não podemos con
cluir automaticamente, a partir disso, que as habilidades cristalizadas são neces
sariamente habilidades intelectuais fluidas disfarçadas. Há consideráveis evidên
cias de que as duas habilidades se comportam de maneiras um pouco diferentes.  
Por exemplo, conforme Horn e Cattell argumentaram, os testes de inteligência 
fluida correlacionam-se mais solidamente com as condições físicas (por exem
plo, função pulmonar; Emery et al., 1998). Novamente, um declíniQ_nas habili
dades cristalizadas, quando observado_,_tende a ser bem m-eii-9i��YS!t:__Q _do_que no_ 
-casõoas nabiliâades-flufdãs-(vêjaLindenberger e Baltes, 1997), e as mudanças 
longitudinais-na vãriãoiHâaCiê�-enfre�os es-cores das pessoas em testes cristaliza
dos tendem a ser menores do que no caso dos escores fluidos (Christensen et al., 
1999). Além disso, pelo menos nos primeiros estágios da demência, certas habi
lidades cristalizadas podem estar preservadas e consistindo assim um indicador 
razoável do nível de funcionamento intelectual antes da doença), quando as ha
bilidades fluidas já se deterioraram gravemente (veja Carswell et al., 1997; Rague 
et al., 1996). As habilidades cristalizadas podem não ser à prova de idade, mas 
talvez sejam--ma1s resistentes do que as fluidas. 

SABEDORIA 

Também é importante não confundir inteligência cristalizada com sabedoria. 
Os termos foram usados como sinônimos por alguns autores (incluindo este autor) . 
Uma vez que sabedoria poderia ser compreendida como "conhecimento sobre o 
mundo", o uso não era absurdo. Entretanto, alguns pesquisadores preferem usar o 
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termo de maneira mais específica. Infelizmente, há pouca concordância direta en
tre definições (veja Shea, 1995; Stemberg, 1996), com diversos pesquisadores bus
cando diferentes aspectos daquilo que é, afinal de contas, um termo bastante nebu
loso. De um lado, há tentativas de definir a sabedoria em termos de parâ"lletros 
psicométricos. Por exemplo, Stemberg tentou correlacioná-la a vários traços essen
cialmente intelectuais (veja Sternberg, 1996; 1998) . Por outro lado, as abordagens 
psicanalíticas tentam vinculá-la a uma vida de experiências de conflitos pessoais e 
resoluções (veja Shea, 1995) . Todavia, subjacente a muitos desses argumentos está 
talvez um conceito mais simples - o da capacidade de resolver problemas da vida 
real. Por exemplo, Stemberg (1998) baseia seu modelo de sabedoria no conceito 
de que ela significa, essencialmente, encontrar o equilíbrio entre forças conflitantes. 
Baltes e Smith (1990) a definem em termos da sagacidade dos julgamentos sobre 
problemas da vida real. Chandler e Holliday (1990), baseados em entrevistas com 
o público em geral, sintetizam uma visão semelhante de saber dar bons conselhos, 
com considerações adicionais sobre ser competente e socialmente hábil ao fazer 
isso. Na maioria dos casos, os pesquisadores enfatizam que a sabedoria está muito 
ligada aos problemas "da vida real", em que as considerações pragmáticas podem 
desempenhar um papel tão importante quanto a lógica pura (o objetivo de muitos 
atos de sabedoria é resolver um problema, em vez de solvê-lo). 

As evidências empíricas relativas à sabedoria geralmente incluem uma sólida 
correlação com a inteligência, temperada por traços de personalidade, mas com 
uma significativa proporção de independência de mensuração (por exemplo, 
Staudinger, Lopez e Baltes, 1997; Staundinger et ai., 1998) . Em outras palavras, 
embora a sabedoria seja em parte o produto da personalidade e da inteligência da 
pessoa (o que, dada a sua definição, não surpreende), também em parte independe 
desses fatores (isto é, não é apenas outra maneira de descrever g) . Predizivelmente, 
os pesquisadores também descobriram que a sabedoria é uma capacidade benéfica 
e está solidamente relacionada, inter alia*, à satisfação com a vida nas pessoas 
mais velhas (Ardelt, 1997; 1998). 

VARIAÇÕES INDIVIDUAIS 

É importante observar que os achados acima descrevem o que acontece aos 
grupos etários como um todo - entretanto, existe uma considerável variabilidade 
entre as pessoas da mesma idade cronológica. Por exemplo, Rabbitt (1 984) divi
diu um grupo de 600 pessoas de 50-79 anos em décadas de idade (isto é, cin
qüenta, sessenta e setenta) e as fez passar por uma série de testes de ini-eligência 
cristalizada e fluida. Os grupos não mostraram nenhuma diferença nos testes 
cristalizados, mas houve um significativo declínio no que diz respeito à idade nas 
medidas fluidas. A suposição instintiva é que isso significa que todos os sujeitos 
dos grupos mais velhos estavam piorando. Mas não era isso o que estava aconte
cendo. Os escores da maioria dos sujeitos diminuíram com a idade, mas não os 
de todos. Assim, Rabbitt descobriu que os melhores e os piores escores de cada 
grupo etário eram os mesmos (isto é, se encontrássemos uma pessoa de cinqüen-

*N. de T. "Entre outras coisas". 
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ta e tantos anos com um escore muito alto, encontraríamos alguma pessoa equi
valente no grupo dos setenta) . A diferença de idade vinha de um desvio descen
dente na maioria das pessoas testadas, mas não em todas. Em uma linguagem 
mais técnica, havia um desvio maior nos escores dos grupos mais velhos. Rabbitt 
estimou que 10%-15% dos adultos mais velhos mantinham o nível de habilida
des intelectuais da juventude. A revisão de Salthouse, alguns anos mais tarde 
(Salthouse, 1992a), encontrou proporções menores de adultos mais velhos "bem
conservados". Sejam quais forem os números exatos, o ponto importante é que 
um declínio nas habilidades fluidas não é inevitável para todos. 

Pesquisas subseqüentes de Rabbitt (por exemplo, Rabbitt, 1993) e outros (por 
exemplo, Barton et al., 1975) demonstraram que a variabilidade nos escores dos 
testes é maior para as pessoas mais velhas do que para as mais jovens em várias 
medidas cognitivas, como os tempos de reação (veja abaixo) e as medidas de me
mória. Uma revisão da literatura, por Morse (1993), também registra achados 
semelhantes de variabilidade na velhice. Isso significa que, entre eles, os adultos 
mais velhos diferem mais em seu desempenho do que os mais jovens e nesse con
texto, portanto, é mais difícil falar sobre uma pessoa mais velha "típica" do que 
falar sobre uma pessoa mais jovem "típica". Além disso, parece que algumas habi
lidades fluidas se conservam melhor do que outras e que o padrão de preservação 
varia entre os indivíduos (assim, uma pessoa pode ter as habilidades A, B e C bem
preservadas e D, E e F em declínio, enquanto que para outra pessoa vale o padrão 
oposto) . Rabbitt observa que essas mudanças poderiam estar ligadas a mudanças 
físicas no cérebro (por exemplo, elas podem refletir perdas de neurônios 
desproporcionalmente pesadas em determinados lobos, no hipocampo, etc.) .  Essa 
teoria ecoa a da "perda crítica" discutida no modelo de "queda terminal" a seguir. 

Os achados gerais sobre as mudanças nas habilidades intelectuais advindas 
do envelhecimento são inquestionáveis. Entretanto, a potencial distorção dos 
efeitos de coorte e o fato de que os indivíduos não necessariamente se compor
tam todos da mesma maneira significam que é mais difícil determinar o tamanho 
exato do "genuíno" efeito do envelhecimento do que se imaginava a princípio. 
Em teoria, praticamente qualquer efeito de coorte pode ser resolvido com um 
estudo longitudinal. Mas, por razões práticas óbvias, esse normalmente é um 
curso de ação impossível. O período de tempo necessário para a realização de 
um estudo longitudinal faz com que, mesmo deixando-se de lado os problemas 
de abandono, eles sejam caros e (obviamente ! )  levem décadas. É tempo demais 
para se esperar a cada vez que queiramos a resposta para uma simples pergunta 
(esqueçam H.G. Wells ou De volta para o futuro - o melhor uso para uma máqui
na do tempo, sem dúvida, seria a realização de estudos longitudinais em condi
ções econômicas) . Para todos os efeitos, os pesquisadores estão "entalados" com 
estudos transversais evolutivos e os problemas concomitantes de controlar os 
efeitos de coorte e outras variáveis confundidoras. 

O MODELO DA QUEDA TERMINAL 

Até agora (com exceção do trabalho de Rabbitt), as mudanças na inteligên
cia só foram consideradas em termos do <lesem penha médio de diferentes grupos 
etários. Quão representativo do indivíduo é o desempenho desse grupo? Sabe-
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mos que, se os escores médios dos grupos etários forem calculados, eles diminui
rão inexoravelmente com o avançar da idade, mas o ritmo do declínio é bastante 
suave. Será que isso vale também para as pessoas - em outras palavras, se fossemos 
medir regularmente os escores dos testes de inteligência de uma pessoa mais 
velha e organizá-los em um gráfico, será que veríamos um declínio suave seme
lhante? A resposta em alguns casos parece ser "não". Algumas pessoas mais ve
lhas apresentam, nos meses que antecedem sua morte, um declínio muito rápido 
nos escores. Esse fenômeno tem o título moribundo de queda terminal (Kleemeier, 
1962; Riegel e Riegel, 1972). O modelo da queda terminal demonstra que os 
indivíduos mantêm o mesmo nível de desempenho até alguns meses ou anos 
antes da morte, quando as habilidades caem rapidamente, como se suas mentes, 
de repente, "afundassem" em preparação para a morte. 

Um contra-argumento imediato é: se o declínio individual é tão súbito, por 
que o declínio grupal parece relativamente suave? A resposta é bastante simples. 
A probabilidade de morrer aume�ta a partir da meia-idade. Assim, quanto mais 
velho o grupo, maior a proporção de membros no estágio da queda terminal e 
mais baixo o escore médio de inteligência do grupo como um todo. Entretanto, 
uma vez que a proporção de indivíduos "em queda" aumenta muito suavemente 
através dos grupos etários, a média global do grupo também declina gradual
mente. Portanto, a queda terminal não vai se revelar em médias grupais, mas 
apenas quando os indivíduos forem examinados. 

Kleemeier (1962), trabalhando com dados longitudinais, descobriu que se 
na retestagem um sujeito apresentasse uma grande queda no desempenho in
telectual, havia uma grande probabilidade de ele morrer dentro de um curto 
espaço de tempo. Evidências semelhantes foram oferecidas por Riegel e Riegel 
(1972) . Eles testaram um grupo de voluntários de meia-idade e de mais velhos, 
e depois os retestaram dez a vinte anos mais tarde. Os pesquisadores descobri
ram que os voluntários que tinham morrido antes de poderem ser retestados 
tinham tido escores significativamente mais baixos na sessão inicial de testes. 
Todos os estudos longitudinais têm relatado igualmente o fenômeno da queda 
terminal (Jarvik, 1983), embora a magnitude do efeito varie de estudo para 
estudo e, em certa extensão, dependa do método de análise estatística utiliza
do (Palmore e Cleveland, 1 976) . 

Jarvik e colegas desenvolveram o modelo da queda terminal e incluíram o 
conceito da perda crítica (por exemplo, Jarvik e Falek, 1 963; Jarvik, 1 983) : se 
dentro de um período de tempo (dez anos no estudo original) houver, em testes 
de inteligência, declínio nas capacidades que excedam certas fronteiras, então a 
probabilidade de morrer dentro de um curto período de tempo aumenta drasti
camente. A extensão em que uma habilidade pode declinar antes de ser conside
rada crítica depende muito da habilidade em questão. Por exemplo, Jarvik argu
mentou que a capacidade de detectar semelhanças verbais pode diminuir em até 
1 0% sem nenhuma causa de preocupação. Entretanto, qualquer declínio no ta
manho do vocabulário era tido como uma perda crítica. Bium, Clark e Jarvik 
(1973) realizaram um estudo longitudinal com 62 voluntários mais velhos e des
cobriram que 15 deles tinham sofrido uma perda crítica. Dentro de cinco anos, na 
retestagem, 1 1  deles estavam mortos (comparados a cinco de outros grupos de 
voluntários). Embora aceitando o conceito geral de perda crítica, outros pesqui-
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sadores discordaram de Jarvik e colaboradores em relação ao que constitui um 
declínio crítico. Por exemplo, Botwinick, West e Storandt (1978) descobriram 
que mudanças nas capacidades verbais não prediziam a queda terminal, enquan
to a piora nas capacidades de aprendizagem de pares associados (lembrar quais 
itens foram vistos juntos previamente) e nas habilidades psicomotoras (que, 
dito de modo muito vago, são habilidades mentais com um componente de habi
lidade física) predizia. Siegler, McCarty e Logue (1982) descobriram exatamente 
0 contrário, que o declínio das habilidades verbais era o melhor prognóstico da 
probabilidade de morte iminente. Para complicar ainda mais as coisas, Reimanis 
e Green (1971) descobriram que o escore total no WAI.S era o melhor prognóstico. 
Em outras palavras, embora os pesquisadores concordem que alguma coisa sem
pre declina na fase de queda terminal, ninguém parece saber com certeza o quê. 

Um outro problema com o modelo de queda terminal é que ele só parece ser 
aplicável aos velhos mais jovens (isto é, com menos de 75 anos, aproximadamen
te) . Por exemplo, Jarvik (1983) e Riegel e Riegel (1972) relataram que a morte 
dos sujeitos que já tinham mais de 80 anos não era predita pelos escores dos 
testes. Da mesma forma, White e Cunningham (1988) demonstraram que uma 
queda no desempenho intelectual (neste caso, dos escores de vocabulário) só 
predizia a morte se: (a) a pessoa tivesse menos de 70 anos e (b) se ela tivesse 
sido testada no período de dois anos que antecedeu sua morte. A que se deve esse 
curioso estado de coisas? A razão provavelmente é a seguinte: a morte no início 
da velhice normalmente se deve a uma doença específica ou a um acidente (mui
tas vezes, parcialmente causado por algum declínio físico, tal como prejuízo au
ditivo) . Esse declínio súbito presumivelmente também tem um efeito nocivo so
bre as funções psicológicas. Os velhos mais· velhos (isto é, com mais de 75 anos) 
sobreviveram (obviamente !) a esses acontecimentos, mas possuem um corpo con
sideravelmente mais frágil, e a morte pode ocorrer não tanto por doenças, como 
por um declínio regular em tudo, até que o sistema fisiológico atinja um ponto de 
colapso. Entretanto, este declínio ocorre lentamente e, razoavelmente, ao acaso, 
não sendo provável que se reflita em uma súbita queda nas habilidades psicoló
gicas. Por exemplo, Berkowitz (1964), em um estudo longitudinal sobre homens 
mais velhos, relatou que a doença aguda que leva à morte provoca maiores 
declínios nos escores intelectuais do que as condições crônicas. 

Portanto, a queda terminal certamente existe, mas devemos interpretá-la 
cuidadosamente, uma vez que os pesquisadores ainda não sabem com certeza 
quais habilidades estão envolvidas. Além disso, o fenômeno provavelmente se 
limita aos velhos relativamente jovens. 

TEORIA DO DESuso· 

Vários pesquisadores descobriram que o exercício físico pode melhorar certos 
aspectos do desempenho intelectual no envelhecimento. Por exemplo, Hawkins, 
Kramer e Capaldi (1992) demonstraram que um programa de exercício de dez 
semanas resultava em uma significativa melhora em tarefas de atenção, e que, em 
alguns casos, essa melhora era desproporcionalmente maior para os sujeitos mais 
velhos. Powell (1974) encontrou melhoras cognitivas em pacientes mais velhos 
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institucionalizados que haviam passado por uma rotina de exercícios. E as pessoas 
que mantêm um nível razoável de aptidão física apresentam em geral menor varia
ção nos índices de desempenho intelectual, especialmente na inteligência fluida 
(Bunce, Barrowclough e Morris, 1996; Emery et al., 1998) . Há muitas razões pelas 
quais o exercício físico pode ter efeitos benéficos sobre o intelecto. Um corpo sadio 
tende a funcionar melhor (particularmente o sistema cardiovascular) e, como vi
mos no Capítulo 1, um corpo sadio pode funcionar melhor em termos neurais e, 
portanto, em termos intelectuais. Novamente, os velhos que se sentem fisicamente 
bem e sadios também têm maior confiança no que fazem e, assim, maior motivação 
para se saírem bem em tarefas mentais. O exercício e o bem-estar físico provavel
mente são uma "coisa muito boa". Mas e o exercício mental? 

Uma expressão comumente utilizada é: o que não é usado se atrofia. O 
termo psicológico mais refinado é teoria do desuso - a crença de que os declínios 
relacionados à idade estão ligados à falta de uso das capacidades, que acabam 
entrando em declínio (veja Milne, 1 956) . Esta não é uma teoria fácil de provar ou 
de rejeitar. Descobrir que as pessoas mais velhas exercitam menos uma habilida
de e que o nível de desempenho nessa habilidade baixou é ambíguo. A habilidade 
pode estar pior pela falta de prática. Mas a habilidade pode ter piorado, fazendo 
com que a pessoa perdesse a motivação para continuar praticando-a (sabemos 
que a motivação afeta adversamente os sujeitos mais v�lhos em uma variedade 
de tarefas - veja Perlmutter e Monty, 1989). Ou a habilidade pode ter piorado por 
si mesma, apesar da prática. Por exemplo, arquitetos e pilotos apresentam declínios 
relacionados à idade em tarefas espaciais, apesar de utilizarem as habilidades 
espaciais diariamente em sua profissão (Salthouse, 1 992a) . Antes que os leitores 
entrem em pânico e concluam que os arquitetos mais velhos não são confiáveis 
para projetar prédios ou que os pilotos mais velhos não são confiáveis para voar, 
devemos enfatizar que esses declínios são relativos aos arquitetos e pilotos mais 
jovens - em termos absolutos, suas habilidades ainda estão em alta. 

Seria um erro tirar conclusões muito sombrias a partir desses achados. Os 
experimentos citados acima empregaram testes de laboratório relativamente abs
tratos. Se considerarmos situações mais reais, a diferença de idade geralmente é 
menor. Embora as pessoas mais velhas possam ser mais lentas e menos precisas 
em algumas habilidades ''básicas", sua experiência talvez compense isso. Por exem
plo, Charness (1981) estudou jogadores de xadrez mais velhos e descobriu que 
eles eram capazes de jogar xadrez tão bem quanto adultos mais jovens. Mas o 
notável era que os jogadores mais velhos muitas vezes apresentavam um sério 
declínio em habilidades que seriam essenciais para jogar bem xadrez, como a 
memória. Chamess descobriu que os jogadores mais velhos compensavam esta 
perda com a maior experiência. Por terem jogado (literalmente) milhares de 
partidas a mais que os jogadores mais jovens, eles tinham à disposição uma reser
va maior de conhecimentos. Assim, diante de praticamente qualquer tipo de jogo, 
é provável que tivessem estado na mesma situação muito mais vezes do que os 
jogadores mais jovens. A maior experiência compensava a perda de habilidades 
mais básicas. O mesmo pesquisador encontrou resultados análogos em um estu
do anterior de jogadores de bridge (Chamess, 1979) . Igualmente, Salthouse (1984) 
comparou digitadores mais velhos e mais jovens. Ele descobriu que os digitadores 
mé is velhos geralmente apresentavam movimentos de dedos mais lentos e tempo 
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de reação maior, mas nenhuma diferença na velocidade de digitação. Isso porque 
os digitadores mais velhos planejavam seqüências de movimentos de dedos mais 
longas do que os digitadores mais jovens (com menor experiência) conseguiam 
manejar. Assim, embora o digitador mais velho precisasse de mais tempo para 
levar um dedo a uma tecla, o movimento para aquela tecla começava antes por
que ele o antecipava (em essência, os digitadores mais jovens estavam começan
do mais tarde sua seqüência de movimentos de dedos e depois alcançando os 
mais velhos) . Bosman (1993) acrescenta que isso só se aplica aos digitadores 
mais velhos que praticam regularmente sua habilidade. Um alerta em relação a 
isso é oferecido por um estudo de Westerman e colaboradores (1998) com sujei
tos mais velhos e mais jovens que tinham bastante prática em processador de 
texto. Os pesquisadores encontraram evidências de uma estratégia compensató
ria, mas também notaram que, entre os sujeitos mais velhos e mais ezj>erientes, 
as capacidades estavam associadas à posse de altos níveis de capacidades cognitivas 
básicas, e não à integração de subabilidades em uma estratégia global. Isso impli
ca um papel maior para as habilidades básicas do que outros estudos de compen
sação sugerem, mas também devemos observar que a amostra de Westerman e 
colaboradores era uma amostra de pessoas que tinham "mais de cem horas àe 
experiência de uso de processador de texto" (p. 583), em comparação com anos 
ou décadas de experiência de sujeitos de outros estudos. 

A prática não só preserva habilidades existentes, como também--renova ha
bilidades supostamente perdidas ou em declínio. Por exemplo, Plemons, Willis e 
Baltes (1978) demonstraram que o treinamento em testes de inteligência fluida 
podia elevar os escores dos testes de sujeitos mais velhos, além de aparentemen
te melhorar o desempenho em testes intelectuais, sugerindo que o treinamento 
tomava os sujeitos mais hábeis nos testes. Os mesmos achados foram encontra
dos por outros pesquisadores (por exemplo, Baltes e Willis, 1982; Kermis, 1983; 
Rebok, 1987). Salthouse (1992a) critica esses estudos por eles muitas vezes te
rem grupos de controle inadequados e/ou pelo sucesso do treinamento ter sido 
avaliado com uma variedade muito pequena de testes. Novamente, ele (e outros 
autores) sugere que o treinamento talvez não afete a habilidade básica, que con
tinua em declínio, mas em vez disso traga novas estratégias para lidar com o 
problema. Isso é análogo a tomar um analgésico para mascarar uma dor de den
te - não a cura, mas nos permite lidar com ela. De um ponto de vista prático, esse 
argumento pode parecer relativamente sem importância (por que nos preocu
parmos se isso permite às pessoas mais velhas um manejo melhor?) ,  mas é claro 
que as considerações teórjcas não são triviais. 

TEMPO DE REAÇÃO 

O tempo de reação ou TR é a medida de quanto tempo é necessário para 
que uma pessoa responda ao aparecimento de um estímulo: quanto menor o 
tempo de reação, mais rápido a pessoa está respondendo (e vice-versa) . Obvia
mente, ter um tempo de reação menor é vantajoso. Reações mais rápidas ajuda
rão os esportistas e podem significar a diferença entre a vida e a morte para o 
motorista de um carro. Outros exemplos de tempo de reação são menos drásti-
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cos, mas mais centrais para a vida cotidiana. Por exemplo, a velocidade em que 
pensamos na resposta para um� pergunta é um exemplo de tempo de reação, 
assim como o tempo para reconhecer uma voz, um rosto ou uma imagem familiar. 
Sempre que existe a percepção de alguma coisa e uma resposta a.isso, existe um 
tempo de reação. Assim, em certo sentido, o tempo de reação é a medida do 
intervalo de tempo entre a realidade e a nossa percepção dela. A maioria das 
pesquisas sobre o tempo de reação se limitou a considerações mais munda.nas, 
tais como o tempo necessário para dar uma resposta simples a um estímulo sim
ples. Os experimentos clássicos sobre o tempo de reação adotam duas formas 
básicas. A primeira é o estudo do tempo de reação simples (TRS), que é a 
medida de quão rapidamente uma pessoa responde quando existe apenas um 
estímulo e uma resposta permitida. Isso é tipicamente testado pedindo-se que a 
pessoa aperte um botão sempre que uma luz se acender (ou uma condição aná
loga) . A demora entre o sinal e a resposta é o tempo de reação. A segunda medi
da é o tempo de reação de escolha (TRE). Nesse caso, apresenta-se ao sujeito 
uma série de estímulos e uma escolha de respostas. Por exemplo, pode haver três 
luzes e três botões, e o sujeito deve apertar o botão A, se a luz vermelha acender, 
o B, se a luz verde acender, ou o C, no caso de a luz azul acender. Nos experimen
tos de tempo de reação de escolha, o sujeito tem de considerar com maior cuida
do as alternativas, e, portanto, as respostas tendem a ser mais lentas do que em 
um simples paradigma de tempo e reação. Igualmente, quanto mais escolhas 
puderem ser feitas, mais lentas se tornam as respostas. 

Está bem-estabelecido que os tempos de reação ficam maiores à medida 
que as pessoas envelhecem. Segundo a revisão de Birren e Fisher (1995, p. 
329), esta "é uma das características mais confiáveis da vida humana" (veja 
também Lindenberger, Mayr e Kliegl, 1993; Rabbitt, 1 996) . Não há dúvida so
bre isso. Nem se questiona que, se testarmos pessoas em uma única ocasião, as 
mais velhas serão desproporcionalmente mais lentas nas tarefas de tempo de 
reação de escolha do que nas simples. Além disso, a diferença de idade fica 
proporcionalmente maior quanto mais escolhas houver em uma tarefa de tem
po de reação de escolha (veja Botwinick, 1 973; Kermis, 1 983; Salthouse, 1 985). 
A simples explicação para esses fenômenos é que o sistema nervoso das pessoas 
mais velhas é mais lento e menos eficiente para conduzir sinais, e a desvanta
gem imposta pelas escolhas extras é outra manifestação do efeito de idade versus 

complexidade (veja o Capítulo 1 ) .  
Entretanto, além desse nível bastante superficial encontramos alguns pro

blemas mais profundos e fascinantes. Em primeiro lugar, devemos observar que 
muito da desproporcional diferença de idade nas tarefas de tempo de reação de 
escolha desaparece se as pessoas tiveram a chance de praticar por alguns dias; os 
adultos mais velhos continuam mais lentos em diferentes versões da tarefa, mas 
a diferença se torna uma constante (Rabbitt, 1980) . Em outras palavras, se uma 
pessoa mais velha é x milésimos de segundos mais lenta em uma tarefa de tempo 
de reação simples, ela também será x milésimos de segundos mais lenta em uma 
tarefa de tempo de reação de escolha. Isso significa que uma proporção significa
tiva da diferença de idade pode ser devida ao "acostumar-se" com as tarefas. 
Quando foram suficientemente ensaiadas para se tornarem automáticas (em ter
mos psicológicos, isso geralmente se refere a uma habilidade ensaiada a ponto cie · 
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não requerer nenhum controle consciente) , as diferenças de idade são menos 
importantes do que quando a tarefa requer monitoramento consciente. Hasher e 
Zacks (1979) demonstram que os processos automáticos são relativamente pou
co afetados pelo envelhecimento, embora autores mais recentes (por exemplo, 
Burke, White e Diaz, 1987; Myerson et al., 1992) tenham encontrado alguns 
exemplos em que esse não é o caso. 

Outro aspecto é que muitos pesquisadores só consideraram as diferenças de 
idade em tempos de reação médios. Rabbitt (1980; 1988a,b) argumenta que isso 
é enganador, pois dá a impressão de que as pessoas mais velhas são incapazes de 
dar respostas rápidas como as da sua juventude. De fato, se considerarmos a 
distribuição das velocidades de resposta, os tempos de reação das pessoas mais 
velhas e das mais jovens são os mesmos. As diferenças de idade estão em outro 
lugar: os adultos mais velhos dão menos respostas muito rápidas e também apre
sentam uma variedade muito maior de velocidades de resposta, o que aumenta o 
tempo de reação médio. Isso acontece especialmente no caso dos erros (ocorre 
um erro quando, por exemplo, em uma tarefa de tempo de reação de escolha, o 
sujeito pressiona o botão B quando a resposta certa era A) . Os sujeitos normal
mente percebem que erraram e respondem ficando mais lentos na tentativa se
guinte. Os adultos mais jovens, então, retomam a velocidade com relativa rapi
dez, enquanto os mais velhos precisam de mais tentativas para voltar à velocida
de anterior. Isso significa, relativamente falando, que os adultos mais jovens "des
cartam rapidamente seus erros com um dar de ombros", enquanto os mais velhos 
ficam supercautelosos. Assim, os adultos mais jovens podem encontrar uma óti
ma velocidade de resposta (isto é, tão rápido quanto conseguem sem cometer 
muitos erros) e mantê-la, enquanto as pessoas mais velhas parecem não possuir 
esse nível de controle e oscilam muito mais. Quando consideramos os desempe
nhos médios, essa diferença de idade se expressa mais simplesmente como uma 
diferença nos tempos de reação médios. Em um estudo mais recente, Smith e 
Brewer (1995) apresentam evidências semelhantes. 

Está bem-estabelecido que os tempos de reação correlacionam-se bem com 
as medidas de desempenho intelectual (por exemplo, Ferram e Moody, 1996) e 
disso emerge outro fenômeno interessante. Rabbitt e Goward (1986) descobri
ram que, se grupos de adultos mais velhos e mais jovens forem equiparados quanto 
aos escores em testes de inteligência, não vai haver nenhuma diferença em seus 
tempos de reação de escolha. Hertzog (1991), Salthouse (1991a) e Schaie (1989) 
também relatam que, quando o efeito da velocidade de resposta é estatistica
mente controlado, as diferenças entre os grupos etários no desempenho de tare
fas intelectuais são significativamente reduzidas ou desaparecem completamen
te. Isso significa que os tempos de reação mais lentos estão medindo a causa das 
habilidades intelectuais em declínio (por exemplo, Eysenck, 1985; Salthouse, 
1985) . Se houver correlação entre dois itens, como entre o escore em testes de 
inteligência e o tempo de reação, não existe uma maneira matemática simples de 
provar qual causa o outro. Mas seria lógico argumentar que os tempos de reação 
estão medindo um processo mais fundamental (e, portanto, um estágio anterior 
na cadeia causal) do que os testes de inteligência. Muito cruamente, os tempos 
de reação medem a velocidade com que os neurônios enviam mensagens, e os 
testes de inteligência medem o que é feito com essas mensagens. Se as pessoas 
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mais velhas apresentam tempos de reação mais lentos, elas têm processos men
tais mais lentos, e isso, em si mesmo, explica grande parte do declínio nos testes 
de inteligência com limite de  tempo. Mas há mais coisas nessa questão do que 
simplesmente velocidade. Junto com a maior lentidão vem uma redução na pre
cisão e na eficiência gerais do sistema. Isso acontece, em parte, porque alguns 
processos mentais talvez tenham de ser executados dentro de alguns milésimos 
de segundos ou não poderão mais ser recuperados - um sistema mais lento signi
fica que alguns processos levarão mais tempo do que esse limite crítico para 
serem concluídos e, assim, um determinado processo mental não será completa
do (veja Salthouse, 1996) . Mais uma vez, um declínio na velocidade é o resulta
do do declínio físico geral do sistema nervoso, tal como a redução no número de 
interconexões entre os neurônios, a menor eficiência dos neurotransmissores, o 
maior ruído neural (veja Kail, 1997), e assim por diante. O tempo de reação, 
portanto, pode não só estar medindo a velocidade de transmissão, como também 
dando uma indicação geral da eficiência e da saúde do sistema nervoso. 

Atribuir o declínio das habilidades intelectuais na velhice a uma redução na 
velocidade da transmissão neural (e todos os fenômenos relacionados que isso 
traz) é conhecido como a hipótese da lentificação geral (ou, de forma bem 
confusa, a hipótese da velocidade) . Em um nível geral, esse argumento não é 
muito questionado: baixa velocidade tipicamente equivale a escores baixos nos 
testes. O debate tem a ver principalmente com o grau em que a lentificação geral, 
sozinha, prediz o desempenho intelectual. Conforme mencionamos várias vezes 
neste e no capítulo anterior, o efeito de idade versus complexidade afirma que, 
conforme as tarefas ficam mais difíceis, os adultos mais velhos enfrentam des
vantagens desproporcionais. Por trás disso tudo, pode haver uma explicação ain
da mais simples. O estímulo para isso veio de Cerella (1985; 1990), seguindo 
uma pesquisa anterior de Brinley (por exemplo, Brinley, 1965) . 

Mais velhos 

Mais jovens 

Complexidade 

Figura 2.1 Ilustração do efeito de idade versus complexidade 
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Figura 2.2 Ilustração de uma Plotagem de Brinley, envolvendo as médias de pessoas mais jovens e 
mais velhas a partir dos mesmos dados da Figura 2. 1 .  

Se considerarmos os tempos de resposta para versões mais difíceis e mais 
fáceis da mesma tarefa, vamos descobrir que os tempos aumentam conforme a 
complexidade da tarefa aumenta. Além disso, a velocidade da mudança é maior 
no caso dos adultos mais velhos. Assim, um gráfico plotando a complexidade da 
tarefa e o tempo de resposta mostra que um grupo mais jovem tem uma linha 
que sobe com menos inclinação do que a de um grupo mais velho (veja a Figura 
2.1) .  Mas e se plotássemos os tempos de resposta dos adultos mais velhos e dos 
mais jovens nas mesmas tarefas, comparando-os? O que normalmente encontra
mos está ilustrado na Figura 2.2 e é conhecido como uma plotagem de Brinley. 
O que isso mostra é que a diferença subjacente entre adultos mais velhos e mais 
jovens é linear (observem que os dados reais raramente não mostram uma linha 
reta perfeita, mas levando-se em conta erros experimentais uma linha reta é a 
melhor descrição dos resultados) . Para aqueles que não têm uma mente mate
mática, o que isso significa é que a diferença aparentemente desproporcional 
entre as pessoas mais velhas e mais jovens ilustrada na Figura 2.1 é ilusória: os 
adultos mais velhos parecem ficar em desvantagem desproporcional quanto mais 
complexa for a tarefa, mas na verdade eles não estão em desvantagem - a dife
rença real subjacente permanece do mesmo tamanho. Isso significa que podemos 
jogar fora as fórmulas complexas para predizer a modificação nas diferenças de 
idade através de diferentes níveis de complexidade (veja Rabbitt, 1996) . Em vez 
disso, todas as diferenças de idade podem ser expressas por uma fórmula sim
ples: encontramos o tempo médio de reação de um adulto mais jovem em uma 
tarefa, multiplicamos por uma constante, e esse será o tempo médio de reação 
das pessoas mais velhas na mesma tarefa. 

Devido à enganadora simplicidade desta teoria, a hipótese de lentificação 
geral compreensivelmente atraiu muita atenção nos últimos anos. Foi estabeleci-



62 Ian Stuart-Hamilton 

do que o fenômeno é universal: em uma variedade de tarefas nas quais as veloci
dades médias de respostas de velhos e de jovens podem ser comparadas, foi 
encontrada uma relação linear (por exemplo, Cerella, 1990; Lindenberger et al., 
1993; Maylor e Rabbitt, 1994; Sliwinski et al., 1994; Verhaeghen e De Meersman, 
1998) . Myerson e colaboradores (1992, p. 266) destacam um ponto importante: 
em um domínio específico, "o termo lentificação geral pareceria capturar o fato 
de que o grau de lentificação não parece depender da natureza da tarefa ou dos 

· componentes específicos de processamento cognitivo envolvidos". Em outras pa
lavras, a lentificação deve envolver algo mais básico, como mudanças em um 
nível neural (Cerella, 1990) . 

Entretanto, há vários alertas importantes que limitam a extensão da 
aplicabilidade da lentificação geral. Por exemplo, ela não impede que a relação 
de velocidade velho-jovem seja influenciada por outros fatores, tais como estra
tégias compensatórias por parte das pessoas mais velhas: 

"Devido aos efeitos compensatórios do acúmulo de conhecimento ao longo 
da vida, por exemplo, alguns domínios do funcionamento cognitivo podem ser 
menos afetados do que outros pela lentificação. Evidências recentes mostrando 
que a lentificação é menos pronunciada nas tarefas que requerem decisões léxicas, 
se COIT\p[1radas a tarefas análogas que requerem decisões não-léxicas, são consis
tentes com esta suposição" (Lindenberger et al., 1993, p. 207) . 

Isso indica que devemos ter certa cautela para não enxergar demais no for
mato da linha. Seria insensato tirar muitas conclusões sobre as mudanças do 
envelhecimento com base em um tipo de tarefa. Também há algumas perguntas 
sobre a validade estatística e matemática da técnica. Por exemplo, Perfect (1994) 
sugere que relações lineares semelhantes podem ser geradas usando-se essencial
mente dados aleatórios. Mais uma vez, Rabbitt (1996) observa que, quando os 
dados aumentam em variabilidade com a complexidade das tarefas, ainda pode 
ser obtida uma relação linear. Esse é um argumento matematicamente difícil, 
mas essencialmente significa que uma porção considerável da diferença jovem
velho pode ser devida a mais do que um simples processo de lentificação - e a 
plotagem de Brinley mascara isso. Sliwinski e Hall (1998) observam que, em 
muitos casos, o método estatístico usado para demonstrar as plotagens de Brinley 
(a regressão múltipla de quadrados mínimos comum ou OLS ·_ ordinary least 
squares multiple regression) é simplista demais e que um modelo linear hierárqui
co (HLM - hierarquical linear model) é mais apropriado. Quando as duas técnicas 
são comparadas com os mesmos conjuntos de dados, a OLS produz plotagens de 
Brinley, enquanto o HLM identifica uma variabilidade bem maior. De um ponto 
de vista empírico, em vez de estatístico, uma classificação de dados diversos 
indicou que a lentificação geral talvez não seja um preditor tão bom como se 
imaginou a princípio (veja Bashore et al., 1997, para uma revisão) . Por exemplo, 
Sliwinski (1 997) relata que a lentificação cognitiva não pareceu ser um bom 
preditor da velocidade de contagem em tarefas de diferentes níveis de complexi
dade. Em vez disso, as diferentes tarefas de contagem pareciam ser mediadas por 
mecanismos diferentes. Novamente, Shimamura e colaboradores (1995) demons
traram que o declínio nas habilidades pode ser compensado pelo uso do que é, 
com efeito, compensação em certos indivíduos. Além disso, o uso de tempos de 
reação como um índice de processamento mental também foi criticado, por ser 

1 
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essencialmente uma simplificação do que provavelmente é uma série de proces
sos mentais complexos e muito rápidos, e pode assim ignorar subprocessos im
portantes (Bashore, Ridderinkhof e van der Molen, 1997) . Em outras palavras, o 
tempo de reação pode ser como uma câmera com uma velocidade de obturador 
baixa demais para tirar uma foto de um acontecimento específico rápido, tal 
como o final de uma corrida. A imagem obtida pode dar uma idéia geral, mas 
falta nitidez para podermos ver o que realmente está acontecendo. Bashore e 
colegas argumentam que as medidas do EEG (veja o Capítulo 1) da atividade 
cerebral durante a atividade mental talvez sejam um caminho mais proveitoso. 

Assim, como muitas teorias na psicologia, a hipótese da lentificação geral 
oferece uma boa descrição geral, mas é relativamente fraca em detalhes. Antes 
de encerrar este tópico, mais um alerta: uma vez que os tempos de reação são 
uma medida tão "básica", existe a tendência a supor que eles medem uma mu
dança inevitável, geneticamente determinada. De fato, independentemente da 
validade da hipótese de lentificação geral, a mudança nos tempos de reação não 
está necessariamente predestinada ao declínio. Embora a explicação mais 
parcimoniosa seja que o declínio na velocidade de processamento resulta do 
declínio físico do tecido nervoso, juntamente com outras mudanças físicas do 
envelhecimento, o declínio também pode ser parcialmente devido à falta de prá
tica apropriada. Por exemplo, Goldstein e colaboradores (1997) demonstraram 
que as pessoas mais velhas que praticaram jogar videogames melhoraram seu 
tempo de reação. Os tempos de reação também estão solidamente ligados ao 
nível de saúde - quanto mais doenças graves uma pessoa teve, maior será o 
declínio na sua velocidade de resposta (Houx e Jolles, 1993). O mesmo relato 
também menciona efeitos significativos do nível de in:::trução. Isso implica que 
pelo menos uma proporção do declínio na velocidade pode ser devida ao enve
lhecimento probabilístico (por exemplo, as pessoas mais velhas tendem a reali
zar menos atividades que estendem suas reações, ficando propensas a ter mais 
doenças) e não ao envelhecimento em si. 

Dados os argumentos acima sobre a sua utilidade e mesmo levando-se em 
conta argumentos contrários, talvez surpreenda a descoberta de que os tempos 
de reação inicialmente parecem ser preditores muito fracos do desempenho na 
velhice. Embora eles estejam significativamente ligados, em termos estatísticos, 
à mudança nas habilidades intelectuais, Salthouse (1985) encontrou uma corre
lação média de 0,28, entre a idade e os tempos de reação simples, e de 0,43, 
entre a idade e os tempos de reação de escolha. Para aqueles que não estão 
familiarizados com a estatística, isso significa que o envelhecimento só pode ex
plicar cerca de 8% da variabilidade, nos tempos de reação simples, e cerca de 
19%, nos tempos de reação de escolha. À primeira vista, isso parece indicar que 
o interesse pelos tempos de reação não se justifica, pois eles desempenham um 
papel relativamente periférico. Entretanto, essa seria uma conclusão inexata. 
Salthouse demonstra de forma engenhosa, ainda que matematicamente comple
xa, que as mudanças nas habilidades intelectuais são mediadas pelo declínio na 
velocidade de processamento (Salthouse, 1985; 1991b; 1992b). De maneira se
melhante, as correntes que conectam os vagões de um trem são relativamente 
pouco importantes em comparação com a potência do motor - mas tente puxar 
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um trem sem as correntes. Para outras considerações sobre o assunto, veja 
Salthouse (1992b) . 

A questão relacionada da facilitação semântica, que usa a técnica do tempo 
de reação, é tratada na seção de Reconhecimento de Palavras, no Capítulo 4. 

Assim, os tempos de reação, uma expressão da velocidade do processamento 
neural, ficam mais lentos na velhice, e isso influencia o declínio em g. A magnitu
de dessa diferença pode ser influenciada pela prática e pela complexidade da 
tarefa. Em um nível, isso pode ser descrito como o efeito idade versus complexi
dade; em outro, pela hipótese da lentificação geral. As evidências em favor de 
cada teoria, atualmente, são equívocas; dependendo de como decidimos inter
pretar os dados, poderemos ver uma lentificação desproporcional ou um atraso 
constante. Mas, para colocar a questão em perspectiva, devemos observar que os 
tempos de reação, embora importantes, não são o único árbitro da mudança 
intelectual, apesar das entusiásticas afirmações de seus defensores. 

OUTROS CORRELATOS FÍSICOS DAS HABILIDADES INTELECTUAIS 
• 

A relação entre o tempo de reação e o desempenho intelectual é compiexa, 
mas certamente existe. É razoável supor que a medida dos tempos de reação 
avalia a relação entre o estado físico do corpo, especialmente do cérebro, e o 
funcionamento da mente. Na verdade, não só a pesquisa sobre o tempo de rea
ção, mas também os estudos dos efeitos do exercício físico e da saúde citados 
acima, apontam para uma boa correlação entre o estado físico e o funcionamen
to intelectuaL Portanto, não surpreende que os pesquisadores tenham examina
do a relação entre o estado físico e a inteligência em adultos mais velhos. Um 
grande número de pesquisadores observou que os velhos mais sadios tendem a 
apresentar um nível mais elevado de habilidades cognitivas. Entretanto, sem outros 
controles, essa é uma afirmação sem grande significado. Por exemplo, as pessoas 
com boas habilidades intelectuais talvez sejam mais capazes de cuidar de si mes
mas e de se exercitar regularmente. Portanto, encontrar uma relação entre saúde 
e inteligência não é exatamente algo revolucionário. Mas alguns pesquisadores 
foram mais específicos em suas atividades, e nós agora avaliaremos alguns exem
plos de seus trabalhos. 

O primeiro tópico se refere à esperada relação entre o estado do cérebro e o 
funcionamento intelectual. Conforme observamos no Capítulo 1, o cérebro perde 
volume com a idade (veja também Coffey et al., 1999) . O mesmo fenômeno foi 
observado em muitas subseções do cérebro, tais como o hipocampo, a região 
paraipocampal e a amígdala (por exemplo, Jack et al., 1997; Kaye et al., 1997) . 
Diante desses achados, seria razoável esperar que essas mudanças tivessem 
correlatos psicológicos. Nos últimos anos, houve considerável interesse pelo pa
pel das mudanças do envelhecimento nos lobos frontais (veja o Capítulo 1) e seus 
efeitos sobré o funcionamento intelectual (veja Rabbitt, 1997, para uma visão 
geral) . Sabemos que os lobos frontais são relativamente propensos ao declínio 
físico relacionado à idade, e também está bem-estabelecido que os lobos frontais 
estão profundamente envolvidos em muitas formas dos complexos processos de 
pensamento, especialmente os que envolvem planejar seqüências ou lembrar a 
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ordem em que acontecimentos ocorreram. Há evidências consideráveis mostran
do que as pessoas mais velhas apresentam um declínio nas habilidades que en
volvem os lobos frontais (por exemplo, Chao e Knight, 1997; Isingrini e Vazou, 
1997) . Alguns autores argumentam que a mudança nas habilidades intelectuais 
com a idade é principalmente o resultado de mudanças nos lobos frontais. Por 
exemplo, Duncan e colaboradores (1996, p. 257) argumentam que g, na verda
de, pode ser "em grande parte o reflexo das funções de controle do lobo frontal". 
Mas outras pesquisas qualificam ou inclusive contradizem esse argumento. Por 
exemplo, quando se relatam déficits do "lobo frontal'>, talvez não esteja envolvi
do todo o lobo frontal. Phillips e Della Sala (1998) argumentam persuasivamente 
que muitas das supostas mudanças "frontais" estão de fato confinadas a uma 
região dos lobos frontais (o córtex pré-frontal dorsolateral) e não ocupam toda a 
área frontal. Aqui também seria intuitivamente esperado que, se o declínio de 
lobo frontal fosse um aspecto importante do intelecto na velhice, então as pesso
as mais velhas teriam um desempenho qualitativamente semelhante ao dos pacien
tes com lesão nos lobos frontais. Mas, pelo menos em certas circunstâncias, esse 
não é o caso (Phillips, 1999). Tangencialmente, Robbins e colaboradores (1998) 
descobriram que as funções de lobo frontal eram certamente preditores impor
tantes de habilidades cognitivas na velhice, mas não eram o único fator, um acha
do ecoado por Whelihan e colaboradores (1997). Poster e colaboradores (1997) 
observam que muitas funções executivas/de planejamento não são exclusivas 
dos lobos frontais, mas podem ser compartilhadas por várias áreas cerebrais. 
Parkin e Java (1999) demonstraram que um grau considerável da diferença su· 
postamente devida a déficits do lobo frontal desaparecia se os escores em um 
teste de substituição de dígitos-símbolos e em um teste de inteligência fluida (o 
AH4) fossem levados em conta. Remover a influência dos escores em testes cris
talizados teve relativamente pouco efeito. Em outras palavras, muito do déficit 
de lobo frontal pode ser manifestação de uma mudança geral nas habilidades 
relacionadas à inteligência fluida. Isso pode se aplicar não apenas aos lobos fron
tais, mas a muitos efeitos supostamente "localizados". Salthouse, Fristoe e Rhee 
(1996) estudaram as mudanças com a idade nas habilidades associadas aos lobos 
frontal, parietal e temporal, e descobriram que uma média de "58% da variância 
relacionada à idade em uma determinada variável era compartilhada com essa 
variância em outras variáveis" (p. 272) . Em outras palavras, embora diferentes 
áreas do cérebro possam contribuir com algo único para o padrão de declínio 
relacionado à idade, grande parte acontece em conjunto com outras mudanças 
do envelhecimento. 

Esses achados devem ser colocados em perspectiva. Dizer que os lobos fron
tais não têm a esmagadora influência que certos autores supõem não nega a exis
tência de problemas de lobo frontal. Fazendo uma analogia: um homem natural· 
mente desajeitado quebra a perna; vê-lo lutando para andar com as muletas pode 
ser basicamente parte da manifestação de seu desajeitamento, mas isso não signi
fica que os problemas específicos associados a uma perna quebrada tenham desa
parecido. Em outras palavras, independentemente de os problemas de lobo frontal 
serem uma causa do declínio relacionado à idade, um efeito, ou um pouco de 
ambos, eles continuam sendo um fator significativo quando consideramos o declínio 
nas habilidades intelectuais trazidas pelo envelhecimento. Da mesma forma, seria 
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uma ingenuidade absurda imaginar que as mudanças na estrutura do cérebro tal
vez não tenham nenhum efeito sobre o funcionamento psicológico (veja Woodruff
Pak, 1997, para uma introdução abrangente à neuropsicologia e ao envelhecimen
to) . Entretanto, também é importante lembrar o alerta acima de que um declínio 
aparentemente "básico" no funcionamento neural não é necessariamente 
incontrolável. Por exemplo, Coffey e colaboradores (1999) observaram que o volu
me do cérebro estava relativamente preservado em pessoas com níveis mais eleva
dos de instrução formal. Kramer e colaboradores (1999) também demonstraram 
que o exercício aeróbico (mas não o simples alongamento) tem um efeito significa
tivo de melhora sobre o desempenho em tarefas relacionadas ao lobo frontal. 

Outro aspecto do declínio físico que tem sido muito associado à mudança 
intelectual é a piora do sistema sensorial. Como observamos no Capítulo 1 ,  há 
bases lógicas para supormos que, conforme a visão, a audição, etc., declinam, 
as informações que o cérebro recebe sobre o mundo circundante ficam compro
metidas, e isso terá um efeito sobre os processos mentais. Além disso, um declínio 
nos sent:ldos pode ser um indicador geral da aptidão física do corpo e, portan
to, do cérebro. Isso pode ter maior relevância do que se poderia pensar a prin·� 
cípio. Nos últimos anos, foi dada uma considerável atenção às evidências 
empíricas de uma sólida correlação entre as medidas de funcionamento senso
rial e a inteligência. Por exemplo, Lindenberger e Baltes (1997) descobriram 
que, sob certas condições, as medidas das habilidades sensoriais e sensório
motoras prediziam a maior parte (59%) da variância nos escores de teste de 
adultos mais velhos. Essa relação parece ficar mais forte durante a idade adul
ta. Baltes e Lindenberger (1997) descobriram que a variabilidade dos escores 
em testes de inteligência explicada pelo estado de funcionamento sensorial 
(conforme medido pela acuidade auditiva e visual) aumentou de 1 1%, em um 
grupo de adultos com menos de 70 anos, para 31%, em adultos de 70 a 1 03 
anos. Em ambos os grupos etários, o funcionamento sensorial estava correlacio
nado com a inteligência fluida. Os autores concluem que o estado dos sentidos 
é um bom índice de envelhecimento biológico e que este pode ser o principal 
fator de influência das habilidades intelectuais na velhice. A influência de um 
bom funcionamento sensorial pode ir ainda mais longe. Por exemplo, Marsiske, 
Klumb e Baltes (1997) descobriram que os níveis percebidos de competência 
básica das pessoas mais velhas e o grau em que elas participavam de atividades 
sociais estavam correlacionados com sua acuidade sensorial (e especialmente 
com sua visão) . Podemos afirmar que esses achados são sólidos e que o estado 
dos sentidos é uma boa medida do funcionamento físico e mental. Mas mais 
uma vez devemos cuidar para não interpretar esse fenômeno como genetica
mente pré-ordenado. Por exemplo, as pessoas mais velhas com alto QI costu
mam cuidar melhor da saúde (por exemplo, vão regularmente ao oftalmologis
ta) e podem ter tido profissões que não expuseram seus sentidos a potenciais 
danos (por exemplo, trabalhar em um escritório tranqüilo em vez de trabalhar 
em uma fábrica) . Por exemplo, bons sentidos e alto QI podem estar incluídos 
em um fator mais geral de boas habilidades de autopreservação. Todavia, seja 
qual for a causa, Lindenberger e colegas encontraram um medidor muito útil 
das mudanças intelectuais trazidas pelo envelhecimento. 

J 
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NÍVEL DE INTELIGÊNCIAE SUA RELAÇÃO COM 
HABILIDADES INTELECTUAIS ESPECÍFICAS 

Muitas habilidades intelectuais (particularmente as que dependem da inteli
gência fluida) declinam na velhice (Horn, 1982), tomando-se mais lentas e/ou 
menos exatas. Por exemplo, todas as seguintes habilidades apresentaram um declínio 
relacionado à idade: memorizar listas de palavras, identificar imagens visuais bre
vemente apresentadas (Walsh et ai., 1979); reconhecer padrões (Walsh, 1982); 
encontrar soluções para anagramas (Witte e Freund, 1995); resolver problemas do 
cotidiano (Diehl, Willis e Schaie, 1995; Sorce, 1995); e planejar rapidamente uma 
rota como motorista (Walker et ai., 1997). As únicas habilidades que não parecem 
ser afetadas pelo envelhecimento são compreensivelmente menos cerebrais, tais 
como encontrar soluções para problemas sociais (por exemplo, Heidrich e Denney, 
1994) e o tempo que se le�a para desistir de resolver um enigma insolúvel (Stuart
Hamilton e McDonald, 1998). A causa do declínio relacionado à idade normalmen
te é fácil de encontrar. Em uma revisão da literatura, Rabbitt (1984, p .113) con
cluiu que: 

As mudanças na competência intelectual que podem ocorrer com a idade são identifi· 
cadas bem melhor por um teste simples de inteligência geral, breve e de tempo contro
lado, do que por qualquer medida cognitiva específica que já tenhamos explorado. 

É provável que Rabbitt esteja exagerando um pouco, deliberadamente, • 

mas com certeza a maioria das mudanças intelectuais na velhice está estreita
mente ligada ao declínio na inteligência geral, se não for exclusivamente 
explicada por ele. Isso traz um sério problema para alguns pesquisadores. Su
ponha que um experimento descubra que os adultos mais velhos são significa
tivamente piores em aritmética mental e suponha também que isso seja explicado 
por uma queda geral na inteligência. Se estivermos interessados em descobrir o 
que toma as pessoas mais velhas e as mais jovens diferentes entre si, esse acha
do não adianta muito, porque não nos diz nada de novo sobre o envelhecimen
to - ficamos sabendo que a queda nas habilidades aritméticas nada mais é do 
que outra manifestação de um declínio geral na inteligência já minuciosamente 
documentado. É mais ou menos tão sensacional quanto o achado de que os 
elefantes têm as unhas dos pés grandes. Isso não significa que o experimento 
não tem nenhum valor. Por exemplo, os pesquisadores podem, a partir de seus 
resultados, construir um modelo detalhado de como o envelhecimento afeta a 
aritmética mental (isto é, explicar por que as mudanças acontecem) . Mesmo se 
os achados não forem usados para construir nenhum modelo, o estudo ainda 
teria valor de um ponto de vista prático, levando à sugestão de que os adultos 
usem uma calculadora quando saírem às compras. Ao longo de todo este livro, 
temos exemplos de testes de capacidade intelectual, muitos dos quais demons
tram que o declínio em uma habilidade pode ser atribuído ao declínio intelec
tual geral, e seu valor deve ser determinado levando-se em conta as considera
ções acima. Os casos em que o declínio em uma habilidade não acompanha o 
padrão geral de mudanças é que são os mais interessantes. 
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Há inúmeras maneiras de avaliar o efeito da inteligência geral sobre o desem
penho. As duas mais simples são a equiparação e a correlação parcial. A primeira 
envolve comparar grupos de pessoas que, reconhecidamente, apresentam o mes
mo nível de capacidade para uma habilidade. Assim, qualquer diferença entre os 
grupos não pode ser devida a essa habilidade. Por exemplo, suponha que jovens e 
velhos com escores de inteligência iguais sejam comparados em uma tarefa, sendo 
encontrada uma diferença de idade. Isto não pode ser explicado por diferenças de 
inteligência. A comparação é uma técnica útil, mas muitas vezes é difícil conseguir 
boas comparações entre as pessoas, especialmente em diferentes grupos etários. 
Nessas circunstâncias, a correlação parcial pode ser uma solução. Essa é uma técni
ca estatística bastante complexa, mas relativamente fácil de explicar. Ela avalia se a 
relação entre duas variáveis se deve à influência comum de uma terceira. Vejamos 
um exemplo padrão. Suponha que uma estranha paixão tenha levado um pesqui
sador a medir o tamanho dos pés de alguns alunos e a compará-lo com seus escores 
em testes de matemática. É extremamente provável que haja uma boa correlação 

r positiva entre as duas medidas - que, em média, quanto maior o tamanho do pé, 
maior o escore no teste. Obviamente não existe uma conexão causal entre as duas 
medidas, então por que a correlação? A resposta está em um terceiro fator - a 
idade. As crianças mais velhas têm pés maiores e também terão um desempenho 
melhor nos testes de matemática. Portanto, a correlação pés-matemática é o efeito 
coincidente da influência de uma terceira variável (isto é, a idade) . Isso pode ser 
demonstrado matematicamente com a técnica da correlação parcial. Os tamanhos 
dos pés das.crianças, os escores de teste e as idades são colocados em uma equa
ção, e o efeito coincidente da idade é removido matematicamente - isto é, dizemos 
que a idade foi parcializada. Se, depois disso, não houver mais uma correlação 
significativa entre o tamanho do pé e o escore no teste, então é válido supor que o 
efeito se devia ao efeito coincidente da idade. A técnica de correlação parcial é uma 
técnica importante na gerontologia, porque permite, entre outras coisas, que os 
pesquisadores testem se o declínio na velhice em alguma habilidade intelectual se 
deve unicamente ao efeito coincidente de uma queda geral em g. Outras informa
ções sobre os princípios matemáticos por trás do método podem ser encontradas 
em qualquer manual estatístico geral. 

Outro alerta importante se refere ao efeito de coorte, que pode manifestar
se de várias formas e distorcer resultados, exagerando ou diminuindo os efeitos 
do envelhecimento. Por exemplo, há evidências de que algumas habilidades 
cognitivas estão bem-preservadas na velhice porque, embora alguns aspectos do 
desempenho (tal como a memória) declinem, a maior experiência da pessoa mais 
velha pode compensar isso, como vimos nos estudos de Charness com jogadores 
de bridge e de xadrez e nos estudos de treinamento em habilidades intelectuais 
citados acima. 

DÉFICITS DE ATENÇÃO NA VELHICE 

A atenção é a capacidade de concentrar-se em e/ou lembrar itens, apesar de est[_mulos 
distrativos (que talvez tenham de ser simultaneamente processados pela mente). A aten
ção manifesta-se de diversas formas. A capacidade de simplesmente se concentrar na 
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tarefa em questão sem ser distraído é conhecida como atenção concentrada. Um teste 
típico disso seria pedir a um sujeito que respondesse sempre que uma determinada letra 
aparecesse em um fluxo contínuo de letras em uma tela de computador. Sabemos que a 
capacidade em tarefas de atenção concentrada se mantém preservada na velhice: existe 
algum declínio, mas não apreciável (Salthouse, 1982). Também é notável que os adultos 
mais velhos prefiram que as tarefas de atenção visual ocupem um campo visual peque
no, em vez de amplo (Kosslyn, Brown e Dror, 1999). 

A atenção seletiva refere-se à capacidade de concentrar-se na tarefa em questão na pre
sença de outros estímulos distrativos. Um método popular de testar isso é a tarefa de 
busca visual. Apresenta-se aos sujeitos uma série (por exemplo) de letras, e eles devem 
encontrar uma determinada letra. Rabbitt (1979) mostrou que as pessoas mais velhas são 
bem mais lentas nessa tarefa. Além disso, elas não aproveitaram uma característica do 
experimento: o alvo aparecia mais freqüentemente em certas posições do que em outras. 
As respostas das pessoas mais velhas tinham a mesma velocidade, quer o alvo estivesse na 
posição freqüentemente usada, quer na raramente usada. Os sujeitos mais jovens, por 
outro lado, eram mais rápidos nas posições freqüentemente usadas. Isso não porque os 
mais velhos não tivessem percebido o fenômeno: no questionamento após a sessão do 
teste, identificaram com exatidão o local onde era mais provável que o alvo aparecesse. 
Portanto, eles eram capazes de perceber a informação, mas não de agir sobre ela. E a 
prática repetida não parecia melhorar seu desempenho (Rabbitt, 1982). Outros pesquisa
dores, todavia, não conseguiram replicar os achados de Rabbitt. Por exemplo, Gilmore, 
Tobias e Royer (1985) descobriram que as pessoas mais velhas são capazes de usar infor
mações transmitidas por uma apresentação visual, e Nissen e Corkin (1985) mostraram 
que, em seu experimento, os adultos mais velhos respondiam relativamente mais rápido a 
um alvo que aparecia repetidamente na mesma posição. Outros estudos mostraram que a 
presença ou a ausência de um efeito depende de aspectos do planejamento experimental 
relativamente periféricos, tais como tamanho, forma e brilho dos estímulos (Albert, 1988). 
Quando são encontradas diferenças de idade em tarefas de busca visual, Walsh (1982) 
demonstra estatisticamente que a lentificação e a perda da exatidão nas pessoas mais 
velhas não se deve unicamente à lentificação geral na transmissão neural. 

Em outro teste de atenção seletiva, McDowd e Filion (1992) deram aos sujeitos a tarefa 
de escutar a fita de uma gravação de rádio, enquanto eram tocados alguns tons musi
cais. Na condição experimental-chave, os sujeitos deviam ignorar os tons e concentrar
se na música. O grau em que os sujeitos tinham sucesso nessa tarefa era medido testan
do-se a condutância da pele e o ritmo cardíaco - se os tons estavam sendo ignorados, 
nenhuma medida se modificava quando eles eram tocados. Depois que foram tocados os 
primeiros tons, os sujeitos mais jovens, conseguiram ignorá-los, mas os mais velhos não, 
e suas respostas permaneceram no mesmo nível alto durante todo o experimento. Nova
mente, Friedman, Hamberger e Ritter (1993) descobriram que os potenciais cerebrais 
(atividade elétrica produzida pelo cérebro) eram muito mais pronunciados nos sujeitos 
mais velhos do que nos mais jovens, quando apresentados com um estímulo repetido. 
Resultados comparáveis nos padrões de EEG foram relatados por Arnenedo e Fernando 
(1999). Esses achados refletem os estudos de Bergman e colaboradores (1976) e Dubno 
e colaboradores (1984), que descobriram que as pessoas mais velhas têm urna desvanta
gem desproporcional quando tentam acompanhar mensagens auditivas tocadas com um 
fundo barulhento. Isso é evidência de um problema de atenção mais sério do que aquele 
encontrado em muitas tarefas de atenção visual. Entretanto, Murphy, McDowd e Wilcox 
(1999) demonstraram que muitos experimentos de atenção auricular não levavam ade
quadamente em conta a perda auditiva dos sujeitos mais velhos. Quando o volume de 
som dos estímulos foi ajustado para considerar isso, os pesquisadores encontraram pa-
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drões de resposta idênticos para adultos mais jovens e para mais velhos. Esse ainda é um 
achado recente e será interessante ver como afetará futuros trabalhos empíricos nesta 
área. Mas isso sugere que grande parte das diferenças de idade nos estudos de atenção 
auditiva pode ser aumentada, se não criada, por um efeito de coorte. 

A atenção dividida se refere à capacidade de, simultaneamente, prestar atenção a mais 
de uma fonte de informação e processá-las. Muitas tarefas de memória funcional (veja 
o Capítulo 3) se enquadram nessa categoria. O método mais conhecido de avaliar a 
atenção dividida é, provavelmente, a tarefa de escuta dicótica. Usando fones de ouvi
do em estéreo, o sujeito recebe uma mensagem diferente em cada ouvido, e deve relatar 
o que escutou separadamente de cada lado. Muitos pesquisadores demonstraram que as 
pessoas mais velhas se saem mal nessa tarefa (por exemplo, Horn, 1982; Salthouse, 
1985). Mais �ernlmente, os pesquisadores descobriram que existe um déficit de enve
lhecimento nas tarefas em que precisamos dividir a atenção entre duas ou mais fontes 
(por exemplo, Lajoie et al., 1996; Vaneste e Pouthas, 1999). Foram propostas várias 
teorias para explicar esse fenômeno. Salthouse (1985) argumenta que o efeito é mais 
uma manifestação do efeito idade versus complexidade. Isso por duas razões. Primeiro, 
porque em tarefas de atenção mais simples (por exemplo, atenção sustentada) a dife
rença de idade é menos pronunciada. Segundo, se a carga de informação for diminuída, 
a diferença de idade também diminui (Albert, 1988). É mais difícil explicar por que o 
efeito idade versus complexidade se manifesta. Por exemplo, ele resiste a ser conforta
velmente explicado como mais uma manifestação da lentificação geral (Brink e McDowd, 
1999; Lowe e Rabbitt, 1997; Wickens et al., 1987). Salthouse (1985) mostrou que as 
pessoas mais velhas são tão capazes quanto as mais jovens de modificar e relocalizar a 
atenÇão em uma tarefa de atenção dividida, e, portanto, podemos concluir que ambos os 
grupos etários empregam os mesmos métodos de trabalho. A explicação mais 
parcimoniosa é a de que as pessoas mais velhas sofrem uma perda geral de recursos de 
processamento: em outras palavras, pelo declínio neural geral, deixam de ter a "capaci
dade mental" de prestar atenção simultaneamente em várias coisas, como faziam na 
juventude. Essa explicação parece ajustar-se às evidências existentes. Salthouse (1985; 
especialmente o Capítulo 7) oferece mais detalhes e uma longa argumentação técnica 
favorável. Em nível neurológico, o declínio dos lobos frontais (estreitamente ligados à 
atenção) também pode desempenhar um papel (veja Lowe e Rabbitt, 1997; Woodruff
Pak, 1997), assim como, de modo mais geral, a incapacidade cerebral de diferenciar 
efetivamente sinais neurais (veja Woodruff-Pak, 1997, para uma revisão). 

ORGANIZAÇÃO CONCEITUAL 

Assim como os tempos de reação medem as reações imediatas do cérebro 
aos estímulos, a organização conceitua! descreve a capacidade de tratar itens 
em um nível abstrato, a fim de descobrir regras e princípios básicos. Por exemplo, 
um homem, um rato e um elefante são visualmente diferentes, mas em um nível 
abstrato todos são exemplos de mamíferos. Ou um provérbio como "quem tem 
telhado de vidro não deve jogar pedras no telhado do vizinho>' só tem valor para 
proprietários de estufas de vidro, a menos que seja tratado em um nível simbóli
co. Os pesquisadores mostraram que, em muitos casos, as pessoas mais velhas 
têm dificuldade em passar do concreto para o abstrato. Talvez o mais surpreen
dente seja o achado de Albert, Duffy e Naeser (1987), segundo o qual as pessoas 
mais velhas tinham mais dificuldade para interpretar o significado de provérbios. 
Isso valia quando os sujeitos respondiam sem ajuda ou quando faziam um teste 
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de múltipla escolha. Esse, à primeira vista, é um achado contraditório, porque 
imaginaríamos que a interpretação de provérbios está incluída na sabedoria e na 
inteligência cristalizada e, portanto, não varia com a idade. É possível que os 
resultados de Albert e colaboradores possam ser atribuídos a um efeito de coorte. 
Mas, como foi mencionado acima, também é possível que a inteligência cristali
zada seja menos "à prova de idade" do que a maioria dos autores acredita. 

Outro teste das capacidades conceituais é a tarefa do tipo "vinte perguntas". 
Essa é uma versão do jogo de salão em que se diz ao sujeito que o experimentador 
está pensando em um objeto, e, por meio de uma série de perguntas, às quais o 
experimentador só pode responder "sim" ou "não", o sujeito tenta adivinhar o nome 
do objeto. A melhor estratégia, evidentemente, é ir limitando o campo por meio de 
perguntas que progressivamente reduzam a escolha de alternativas (por exemplo, 
"é um animal?", "é um mamífero?", "é um bichinho de estimação?") . Essa é uma 
estratégia de limitação de busca, pois a escolha de possibilidades é cada vez mais 
limitada por cada pergunta. Eventualmente, quando a lista se reduziu a poucos 
itens, é melhor passar para perguntas de exploração de hipótese, em que é nome
ado um item específico (por exemplo, "é um cachorro?"). Se fizermos uma pergun
ta de exploração de hipótese enquanto a lista ainda for grande, essa será uma 
estratégia toia, porque as chances de acertar o nome serão muito remotas (por 
exemplo, perguntar "é um cachorro?", tendo estabelecido apenas que o animal é 
um mamífero) . Denney e Denney (1974) descobriram que os sujeitos mais velhos 
foram bem menos �ficientes na tarefa das vinte perguntas. Eles precisaram fazer 
mais perguntas antes de acertar a resposta, principalmente porque fizeram menos 
perguntas limitadoras da busca. As pessoas mais velhas também ficam em desvan
tagem quando recebem uma lista de itens e são solicitadas a dividi-los em grupos. 
Uma boa estratégia, certamente, é agrupar os itens em categorias supra-ordenadas 
(por exemplo, "animais", "móveis") . Entretanto, os sujeitos mais velhos tendem a 
produzir mais agrupamentos em que a ligação entre os itens é ilógica para o obser
vador (Denney e Denney, 1973). Poderíamos argumentar que o declínio nas habi
lidades de categorização se deve a um artefato da memória em declínio (isto é, os 
adultos mais velhos não conseguem ter em mente, simultaneamente, todos os itens 
que precisam classificar) . Entretanto, variar a carga de memória ao variar o núme
ro de itens a serem categorizados não teve nenhum efeito apreciável sobre o de
sempenho (veja Rebok, 1987) . Nem as diferenças no nível de instrução explicam 
isso totalmente (Cicirelli, 1976; Laurence e Arrowood, 1982) . E as diferenças de 
coorte no conhecimento de como lidar com esse tipo de tarefa também não expli
cam, uma vez que mesmo depois de lhes ter sido mostrada a melhor estratégia, os 
adultos mais velhos não conseguiram usá-la tão extensivamente quanto os contro
les mais jovens (Hybertson et al., 1982) . 

Outra explicação (e talvez a mais econômica) é que o declínio nas habilida
des de classificação está ligado a um declínio geral em g. Laurence e Arrowood 
(1982) compararam o desempenho de alunos da universidade de Toronto, de ex
alunos idosos da mesma universidade e de adultos mais velhos hospitalizados em 
uma tarefa de classificação. Nenhuma diferença significativa foi encontrada en
tre os ex-alunos e os atuais alunos, mas ambos os grupos foram significativamen
te superiores ao grupo hospitalizado. Embora não seja oferecido nenhum dado 
de QI, seria razoável supor que o nível de inteligência dos ex-alunos foi "bem-
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conservado" (isso coincide com estudos de grupos semelhantes) . Assim, as habi
lidades de classificação provavelmente só declinam quando a inteligência come
ça a decair, como no caso dos adultos mais velhos hospitalizados. Laurence e 
Arrowood também notaram que o erro mais freqüentemente cometido ( 43%) 
pelo grupo hospitalizado foi o agrupamento sentenciai - os itens eram agrupa
dos porque se encaixavam em uma frase (por exemplo, "o coelho comeu a cenou
ra") . Isso raramente foi feito, se é que foi, pelos outros dois grupos, que comete
ram erros normalmente atribuídos a falhas lógicas relativamente pequenas. As
sim, o envelhecimento deletério pode resultar em mudanças quantitativas e qua
litativas nas habilidades de classificação. Além disso, Arenberg (1982), em um 
estudo longitudinal, mostrou que o desempenho dos sujeitos mais jovens em 
uma tarefa de formação de conceitos melhorou em sessões subseqüentes, en
quanto o dos sujeitos mais velhos piorou. 

Todavia, podemos observar que quando as pessoas "erram" em alguma tarefa 
de classificação, elas só "erram" porque sua classificação não se conforma ao que o 
experimentador quer. Agrupar uma cenoura com um coelho é perfeitamente sensa-

f to; embora, em um esquema mais amplo, esta não seja a solução mais elegante, mas 
talvez seja a mais divertida (que os sujeitos possam estar buscando soluções diverti
das parece não ocorrer a muitos experimentadores). Denney (1974) argumenta que 
as pessoas mais velhas cometem erros de agrupamento não por causa de algum 
"declínio", mas porque elas esquecem a maneira "certa" de agrupar as coisas confor
me definido pela prática educacional, e em vez disso adotam um método de agrupa
mento sem dúvida mais "natural". Isso pode, coincidentemente, estar relacionado ao 
nível de instrução e à inteligência, porque as pessoas com mais instrução e inteligên
cia tendem a ter profissões e atividades de lazer que exigem mais as práticas de 
agrupamento formal, e assim mantêm esses métodos por mais tempo. 

No caso de um "fracasso" de agrupamento, a mudança talvez não seja tão 
má quanto possa parecer à primeira vista. Por exemplo, o declínio observado por 
Arenberg só foi apreciável quando os sujeitos passaram dos 70 anos. Mais anima
doramente, Labouvie-Vief e Gonda (1976) descobriram que, em certas circuns
tâncias, as pessoas mais velhas podem melhorar suas habilidades classificatórias 
com a prática. Igualmente, os adultos mais velhos apresentam melhor desempe
nho quando as tarefas têm um lado prático, em vez de serem puramente abstra
tas. Por exemplo, Arenberg descobriu que as pessoas mais velhas se saíam me
lhor resolvendo problemas em que alguns alimentos deveriam ser agrupados 
para produzir combinações "seguras" e "tóxicas", do que resolvendo problemas 
estruturalmente idênticos de formação de conjuntos usando formas abstratas. 

Críticos poderiam argumentar que os estudos relatados acima são tarefas de 
classificação relativamente "fáceis". Quando existe também alguma dificuldade 
adicional (por exemplo, ter de categorizar itens de duas maneiras diferentes), as 
diferenças de idade se tornam mais pronunciadas, e há boas evidências de que 
elas podem ser atribuídas a diferenças no funcionamento de lobo frontal (por 
exemplo, Kramer et al., 1 995; Levine, Stuss e Milberg, 1 995) . Entretanto, essas 
tarefas mais difíceis também podem exigir mais de outros processos cognitivos, e 
nós duvidamos que elas testem o mesmo gênero de habilidade. 

j 
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Andando de mãos dadas com a inteligência geral está a criatividade. Os 
pesquisadores se dividem quanto à melhor maneira de descrever a habilidade, 
mas a maioria concorda que, para que um ato seja criativo, ele deve ser novo e 
deve ser apropriado à situação. A melhor maneira de demonstrar o que quere
mos dizer com isso é considerar um teste típico de criatividade. O sujeito recebe 
um tijolo e é solicitado a imaginar o máximo possível de usos para ele. Há dois 
tipos de resposta que são classificados como "não-criativos". O primeiro é apro
priado, mas convencional (por exemplo, "usá-lo para construir uma casa") . O 
segundo é novo, mas inadequado (por exemplo, "usá-lo para curar a insônia com 
uma tijolada na cabeça"). Uma resposta criativa seria "raspar a superfície do 
tijolo para fazer rouge,, (isto é, tanto novo quanto viável) . Dizemos que as pessoas 
que dão muitas respostas criativas têm um bom pensamento divergente (isto é, 
dada uma situação simples, dão respostas que divergem do pensamento da maio
ria). Estudos revelam que as pessoas mais velhas têm pior desempenho nas tare
fas de pensamento divergente. Poderíamos dizer que isso acontece porque elas 
também têm piores habilidades intelectuais, de modo geral. Mas a diferença de 
idade persiste mesmo quando os sujeitos mais jovens e os mais velhos são equi
parados em inteligência e em nível de instrução (Alpaugh e Birren, 1977; McCrae, 
Arneberg e Costa, 1987) . Entre os indivíduos que sempre foram muito criativos, 
essa diferença pode ser menor ou estar ausente (por exemplo, Crosson e Robertson
Tchabo, 1983) . Sasser-Coen (1993) argumenta que o pensamento divergente se 
torna em geral menos importante, conforme as pessoas envelhecem e passam a 
dar maior ênfase a aspectos gerados pela experiência pessoal. Simonton (1990) 
e, separadamente, Hendricks (199.9) fazem um alerta importante sobre os acha
dos dos estudos acima: a aplicabilidade dos testes de pensamento divergente, 
juntamente com outras medidas psicométricas, é discutível, e talvez não sejam 
indicadores confiáveis da capacidade criativa "na vida real'', em todos os casos. 

Outra maneira de considerar a criatividade é a abordagem biográfica. Por 
esse método, examinamos a vida de líderes reconhecidos nos campos de ativida
de em que a originalidade de pensamento é extremamente valorizada, para ver
mos o que os torna "melhores" que outros. A partir desses estudos, podemos 
fazer algumas generalizações. Os artistas e os músicos tendem a revelar seus 
talentos cedo na vida (como Mozart), enquanto os cientistas normalmente já 
estão na casa dos 20, quando mostram sinais de capacidade extraordinária. Além 
disso, os cientistas, muitas vezes, são alunos competentes, mas não notáveis, até 
que a área de especialização em que se tornarão eminentes prenda a sua imagi
nação (Hudson, 1987) . Charles Darwin foi um clássico exemplo disso. A partir 
de então, a maioria das pessoas eminentes faz a maior contribuição para o seu 
campo antes da velhice. A maioria tem um pico de produção criativa antes dos 40 
anos. Isso se aplica a disciplinas tão diversas quanto a matemática, a química e a 
composição musical. É importante notar que obras "grandiosas" e "rotineiras" 
costumam ser produzidas juntamente. Em outras palavras, em um período prolí
fico, uma pessoa criativa produzirá a mesma proporção de obras boas e obras 
indiferentes, que produzirá em períodos relativamente improdutivos - assim, a 
proporção d e  qualidade permanece constante (Simonton, 1990) . Para a maio-
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ria das pessoas, a criatividade desaparece por volta dos 60 anos (veja Rebok, 
1 987). Entretanto, isso não é universalmente verdadeiro, e Butler (1967) contes
tou inspiradamente essa visão, citando numerosas obras-primas produzidas no 
final da vida de seus criadores. Ticiano, por exemplo, continuou a pintar depois 
dos 90 anos, e a maioria dos críticos concorda que seu trabalho final sobrepuja 
em muito a produção anterior. Porém, Butler está citando exceções notáveis. Para 
a · maioria das pessoas criativas, o envelhecimento está associado a um declínio. 

Podemos argumentar que os declínios sensorial e físico do envelhecimento 
afetarão as pessoas criativas de forma especialmente dura, porque elas precisam, 
mais do que todas as outras, de uma visão de mundo precisa, acurada e incansá
vel (Rebok, 1987) . Isso sem dúvida é verdade nos campos criativos em que a 
condição física é essencial. Cantores de ópera e bailarinas nunca estão em seu 
pico na velhice (mas, igualmente, há poucas bailarinas com mais de 35 anos que 
ainda se apresentam no palco) . Todavia, precisamos buscar outra explicação para 
a maioria das pessoas criativas, pois há uma longa lista de pessoas inovadoras 
que tiveram sucesso, apesar, ou mesmo por causa, de uma incapacidade física. 
Por exemplo, todos sabem que Beethoven estava surdo em seus últimos anos, e 
esse fato pode explicar parte das inovações em seus trabalhos finais, quando ele 
dependia de um mundo de sons imaginado. Mahler sofria de uma condição car
díaca incapacitante, que provavelmente contribuiu para a natureza angustiada 
de suas últimas obras (na verdade, o ritmo irregular de seus batimentos cardía
cos foi incorporado à abertura de sua nona sinfonia) . Stephen Hawking, talvez o 
mais famoso dos físicos teóricos contemporâneos, está quase completamente pa
ralisado por uma doença neurológico-motora, uma condição que, segundo ele 
próprio admitiu, estimulou-o a pensar sobre o seu trabalho. Em resumo, há evi
dências suficientes de que a criatividade nem sempre é afetada por declínios 
físicos bem mais profundos do que os que ocorrem no envelhecimento normal. 
Da mesma forma, não podemos atribuir os efeitos do envelhecimento a um declínio 
intelectual geral, por duas razões principais. Primeiro, como vimos em Alpaugh e 
Birren (1977), citados acima, existem diferenças de idade na criatividade, mes
mo quando equiparamos níveis de inteligência. Segundo, a inteligência, seja como 
for, é má preditora da criatividade (Hudson, 1987) . Portanto, precisamos buscar 
outra explicação. 

Uma possibilidade é as pessoas criativas serem vítimas do próprio sucesso. 
Cientistas que atingem preeminência em seu campo podem ser rapidamente 
elevados a chefes de departamento ou de grupos de pesquisa. Uma vez nessa 
posição, grande parte do controle dos experimentos e das experiências "práti
cas" passa para os assistentes de pesquisa, enquanto o chefe de departamento 
se vê cada vez mais mergulhado em deveres administrativos. Assim, a recom
pensa do eminente cientista pelo sucesso em um determinado empreendimen
to pode ser a restrição de suas futuras atividades no campo, o que causa um 
declínio na produção criativa. Um conjunto diferente de valores provavelmente 
se aplica às pessoas preeminentes nas artes. Primeiro, muito mais do que os 
cientistas, os artistas (de qualquer tipo) dependem da opinião dos críticos e do 
público para ter sucesso. Assim, o valor de um artista depende do que está na 
moda na época e, para ser considerado criativo, o artista precisa ser visto como 
um intérprete-líder da moda e/ou ter sido o criador da dita moda. Uma segun-

1 
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da consideração é que poucos artistas serão capazes de se sustentar se sua 
profissão não der retorno financeiro. Assim, se eles não atingirem o sucesso no 
início da vida, provavelmente não se dedicarão em tempo integral à atividade 
criativa e buscarão outros empregos. Dessas duas premissas decorre que a pes
soa criativa, habitualmente, é notada por ser um hábil expoente de uma moda 
da época, em um estágio inicial de sua carreira. Obviamente, o artista tenta 
capitalizar isso e ser cada vez mais identificado com aquela moda. Entretanto, 
opiniões mudam, e, quase inevitavelmente, o artista torna-se representante de 
um movimento que agora está fora de moda. Quanto mais sucesso ele teve, 
mais será identificado como fora de moda. Em resumo, os artistas de sucesso 
vêem seu feitiço virar contra o feiticeiro (para um brilhante relato fictício desta 
situação, veja o romance Angel, de Taylor, 1957, que foi vergonhosamente pou
co reconhecido) . A única solução para a maioria dos artistas é acompanhar a 
moda. Uma vez que isso envolve uma mudança radical de estilo, sua produção 
provavelmente vai sofrer. A velocidade com que essas mudanças ocorrem varia 
de disciplina para disciplina. Quem gosta de música pop sabe que um ciclo 
desses acontece a cada três ou quatro anos. Mas, em qualquer campo, há pou
cos artistas que produzem obras "intemporais,, que se erguem acima das mu
danças volúveis da moda. Por exemplo, uma rápida olhada em uma livraria de 
livros usados ou em um dicionário musical revelará quantos "gênios" literários 
e musicais de gerações anteriores estão agora completamente esquecidos. As
sim, as razões por trás das mudanças na produção criativa ao longo do período 
de vida podem dever-se muito mais ao estilo de vida e exigências do trabalho 
da pessoa do que ao envelhecimento em si. As pessoas mais velhas podem ter 
"perdido,, sua criatividade por terem sido muito boas no que faziam antes. 

Os argumentos acima se aplicam às pessoas que se destacam em seu campo, 
mas não negam um papel para a criatividade na vida cotidiana. De fato, há con
sideráveis evidências de que dedicar-se a uma atividade criativa (por exemplo, 
pintar, escrever, e assim por diante) é de considerável valor para as pessoas mais 
velhas, aumentando o sentimento de bem-estar e a auto-estima geral (por exem
plo, Hickson e Housley, 1997) . 

CONSERVAÇÃO PIAGETIANA 

Papalia (1972) demonstrou que as pessoas mais velhas não se saem bem em 
algumas das tarefas de conservação piagetinas (que receberam o nome de seu 
inventor, Piaget) . Esse é um achado surpreendente, porque a maioria das crianças 
de sete anos consegue realizá-las. As tarefas em questão testam o conhecimento 
dos sujeitos de que dois itens de igual volume permanecem com igual volume, 
mesmo quando um deles muda de forma. Mostram-se ao sujeito duas bolas de 
argila de igual tamanho e forma, e ele concorda que ambas são compostas pela 
mesma quantidade de argila. O experimentador, então, enrola uma das bolas em 
um formato de salsicha e pergunta ao sujeito se as duas peças têm a mesma quan
tidade de argila. A resposta, evidentemente, é "sim" (há pedantes que dizem que 
estamos ignorando a minúscula quantidade perdida nas mãos e na superfície da 
mesa durante o enrolanento). Surpreende que o envelhecimento leve as pessoas a 
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fracassarem em uma tarefa que parece tão simples (e, na verdade, Piaget achava 
isso impossível) . O declínio não se limita à conservação da matéria e pode ser 
demonstrado em uma variedade surpreendente de tarefas piagetianas, tais como 
raciocínio moral (McDonald e Stuart-Hamilton, 1 996) e animismo - a errônea 
crença de que alguns objetos inanimados estão vivos (McDonald e Stuart-Hamilton, 
no prelo) . Com certeza, as pessoas mais velhas que fracassam em tarefas piagetianas 
não são incapazes de realizá-las, uma vez que podem ser facilmente retreinadas 
para fazê-las corretamente (Blackburn e Papalia, 1992) . Hooper, Fitzgerald e Papalia 
(1971) sugerem que as habilidades necessárias para a realização das tarefas 
piagetianas podem ser perdidas no reverso da ordem em que foram adquiridas 
durante a infância e também podem estar estreitamente ligadas a mudanças nas 
inteligências cristalizada e fluida. Entretanto, pesquisas mais recentes de McDonald 
e Stuart-Hamilton (por exemplo, Stuart-Hamilton e McDonald, 1996, 1 999) suge
rem uira história mais complexa. Se medirmos o desempenho das pessoas mais 
velhas em uma ampla variedade de tarefas piagetianas, poderemos criar um "esco
re de Piaget" (isto é, o número total de testes corretamente realizados) . Esse é um 
preditor melhor da idade dos sujeitos do que seus escores em testes de inteligência 
(Stuart-Hamilton e McDonald, 1996) . Por sua vez, o melhor preditor de um escore 
piagetiano é uma medida da personalidade chamada necessidade de cognição 
(Stuart-Hamilton e McDonald, 1999) . Essa é uma medida do impulso que a pessoa 
sente de buscar tarefas intelectualmente exigentes como parte de seu estilo de 
vida, em contraposição com seu nível real de inteligência. De maneira geral, isso 
implica que as mudanças no desempenho piagetiano podem refletir o nível de 
envolvimento da pessoa mais velha em tarefas intelectuais e (por falta de uma 
expressão melhor) um "estilo de vida intelectual". Na medida em que a pessoa 
envelhece, pode ficar menos comprometida com certas buscas intelectuais e seus 
métodos e estilo de pensamento mudam (não há aqui nenhum julgamento de va
lor, veja o Capítulo 7) . Essas mudanças vão correlacionar-se razoavelmente bem 
com o desempenho nos escores de testes de inteligência, o que é em parte uma 
coincidência. 

Em certa extensão, isso ecoa o argumento de Labouvie-Vief (1992), que pro
pôs um conceito de pensamento pós-formal, um estágio de desenvolvimento in
telectual que ocorreria na idade adulta, depois do estágio das operações formais 
(o estágio final da teoria de Piaget sobre o desenvolvimento, em que as pessoas 
começam a pensar em termos genuinamente abstratos) . As operações formais são 
muito sistemáticas e dependem de processos lógicos. Entretanto, seria razoável 
argumentar que as pessoas não passam a vida sendo lógicas e que muitas decisões 
importantes são embasadas não apenas em uma fria lógica, mas também conside
rando-se emoções e outros sentimentos subjetivos. Correspon�ntemente, o "pen
samento pós-formal" se refere a esta capacidade de pesar e ponderar argumentos 
criados pela lógica e pela emoção, o que é semelhante em certos aspectos à discus
são anterior sobre a sabedoria. Entretanto, embora esta seja uma distinção 
operacional útil, é discutível se o pensamento formal e o pós-formal, são intrinseca
mente diferentes, uma vez que os argumentos originados de uma fonte emocional 
e os argumentos originados de uma fonte lógica podem ser combinados logicamente, 
sem a necessidade de um "novo" tipo de pensamento. Os cínicos poderiam argu
mentar que um outro perigo é a teoria ser usada para desculpar alguns declínios no 
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desempenho intelectual relacionados à idade, ao renomear o fracasso em realizar 
tarefas como exemplo de estratégias alternativas. Também é difícil justificar um 
estágio de pensamento pós-formal, quando há evidências de que uma significativa 
proporção de adultos mais velhos está perdendo estágios anteriores do desenvolvi
mento piagetiano. Mais provavelmente, alguns adultos mais velhos perdem habili
dades, porque elas já não são importantes em sua vida (veja o Capítulo 7, para uma 
discussão desse ponto). Isso levanta perguntas potencialmente incômodas para 
estudos mais gerais sobre a mudança intelectual na velhice. Muitos estudos su
põem que os sujeitos, tanto jovens quanto velhos, utilizam o mesmo conjunto de 
habilidades mentais, embora com eficiência diversa. Mas se uma proporção signifi
cativa de adultos mais velhos emprega sistemas lógicos diferentes, essa compara
ção seria justa ou significativa? 

RESUMO 

As pessoas mais velhas têm sido vistas, tradicionalmente, como mantendo as 
habilidades cristalizadas e aumentando sua sabedoria, enquanto apresentam um 
declínio na inteligência fluida. As pesquisas, de modo geral, confirmam essa con
clusão, mas apenas em um nível relativamente amplo. Inter alia, devemos notar 
que: (a) algumas pessoas mais velhas preservam o nível de inteligência fluida da 
juventude; (b) o tamanho da diferença é, em parte, um artefato dos métodos expe
rimentais e analíticos empregados; (c) a "preservação" da inteligência cristalizada 
depende do fato de os testes não serem de tempo cronometrado. Quando se perce
be uma mudança de idade, ela pode ser considerável, estando habitualmente qua
se dois desvios padrão abaixo da média de um grupo mais jovem. Entretanto, em 
todos os casos acima, o efeito de coorte exagera os efeitos. Os estudos longitudi
nais diminuem as diferenças de idade, mas eles também são caros e (obviamente) 
levam muito tempo. Há algumas evidências de que, nos velhos mais jovens, um 
súbito declínio nas capacidades intelectuais é um arauto da morte (embora os 
autores se dividam com referência às habilidades intelectuais que entram em 
declínio). Foram propostos vários modelos de mudanças no envelhecimento, in
cluindo a teoria do desuso (as habilidades declinam porque são praticadas insuficien
temente) e a hipótese da lentificação geral (as mudanças se devem a uma lentificação 
na condução neural) . A primeira tem certa validade (especialmente pela questão 
da compensação, que a ela se relaciona), mas tem dificuldade em explicar por que 
certas pessoas mais velhas e mais experientes também apresentam uma piora nas 
habilidades. A última teoria é confirmada por certas evidências interessantes (par
ticularmente plotagens de Brinley), mas as evidências também sugerem que pelo 
menos parte da variabilidade nas habilidades fica sem explicação. Declínios em 
habilidades intelectuais mais específicas, tais como atenção, organização conceitua!, 
criatividade e desempenho em tarefas piagetianas, foram bem-documentados. Mas, 
em todos os casos, efeitos de coorte ou mudanças de estilo de vida podem colorir 
fortemente os resultados. Na verdade, de modo geral, seria difícil, se não impossí
vel, decidir quanto das mudanças no envelhecimento se deve a efeitos de coorte, e 
não ao "puro" envelhecimento. 
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LEITURAS RECOMENDADAS 

Há inúmeros livros sobre a inteligência e a testagem da inteligência. Entre
tanto, as questões levantadas por eles são tecnicamente muito complexas e o 
texto, algumas vezes, reflete isso. Muitas vezes é necessário um conhecimento de 
psicologia e também de matemática básica. Isso não deve deter os leitores inte
ressados, mas eles precisam ser avisados ! Talvez os melhores (e mais inteligíveis) 
sumários das questões referentes ao envelhecimento sejam os oferecidos por Rebok 
(1987) e Perlmutter e Hall (1992). Os textos mais especializados de Bergeman 
(1997) e Woodruff-Pak (1997), com uma ênfase genética e neurológica, respec
tivamente, também podem ser úteis. Salthouse (199la;b; 1992a;b) faz uma revi
são crítica adequadamente extensiva (e exaustiva!) da literatura sobre o enve
lhecimento e a inteligência. Uma consideração mais crítica dos problemas na 
testagem de adultos mais velhos é apresentada por este autor no Capítulo 7 deste 
livro e em outro trabalho (Stuart-Hamilton, 1999b). Para uma discussão da 
dicotomia fluida-cristalizada, recomendamos Kausler (1982, p. 584-598) e Rabbitt 
(1984, 1993). Com relação ao declínio em habilidades mais específicas, a cole
ção editada por Craik e Trehub (veja Horn, 1982 referência) reúne artigos minu
ciosos e bem-escritos, assim como os de Poon e colaboradores (1989) (veja refe
rência para Perlmutter e Monty, 1989). Butler (1967) examina detalhadamente 
as artes criativas na velhice, enquanto Simonton (1990) apresenta um sumário 
inteligente e interessante da recente literatura sobre o assunto •. Para os leitores 
que desejarem uma visão- geral das mudanças nas habilidades intelectuais ao 
longo de todo o período da vida, recomendamos calorosamente Turner e Helms 
(1995). Uma visão geral mais breve é oferecida por Stuart-Hamilton (1999a). 
(Para informações complementares, veja Referências bibliográficas.) 



Envelhecimento e Memória 

INTRODUÇÃO 

O estudo da psicologia da memória gerou um grande número de conceitos e 
termos técnicos, e precisamos examinar pelo menos alguns deles, antes de come
çarmos a estudar os efeitos do envelhecimento sobre as habilidades da memória. 
Muitos leigos acreditam que a memória é uma habilidade homogênea: tudo é 
memorizado da mesma maneira. Isso é um erro, simplesmente porque a pesqui
sa fisiológica demonstrou que diferentes tipos de memória (por exemplo, para 
palavras, imagens, habilidades físicas) são armazenados em seções anatomi
camente diferentes do cérebro (veja o Capítulo 1).  Além disso, os psicólogos 
descobriram que esses sistemas de memória também funcionam de maneiras di
ferentes. Portanto, quando os pesquisadores falam, por exemplo, sobre memória 
"verbal" ou ''visual", eles podem ter certeza de que estão discutindo sistemas 
distintos em termos anatômicos e funcionais. 

Uma das maneiras mais simples de categorizar as memórias é pelo período de 
tempo pelo qual são mantidas. Isso normalmente significa uma divisão em memó
ria de curto prazo (MCP) e memória de longo prazo (MLP) . A memória de curto 
prazo é o armazenamento temporário de acontecimentos e itens percebidos no 
passado imediato, não mais do que alguns minutos atrás e normalmente um perío
do bem mais curto (isto é, os últimos segundos) . O teste clássico da memória de 
curto prazo requer que o experimentador leia uma lista de letras, números ou 
palavras que o sujeito, então, deve repetir. A maior extensão da lista desses itens a
serem-lembrados (ASL) repetida confiavelmente é chamada de intervalo do su
jeito. Os intervalos de memória variam de acordo com a natureza dos itens ASL, e, 
portanto, usualmente o material a ser usado no teste é prefixado. Assim, o interva
lo de dígitos denota a memória para números, o intervalo de palavras, a memó
ria para listas de palavras, e assim por diante. 



80 Ian Stuart-Hamilton 

Um dos problemas do clássico experimento do intervalo é ele não ser muito 
realista: as pessoas simplesmente não passam grande parte do seu tempo aprenden
do listas arbitrárias. Outro ponto é que a memória de curto prazo é instável: a menos 
que se faça um grande esforço, a memória desaparece após um breve período de 
tempo. Uma explicação popular de por que existe um armazenamento de curto pra
zo e de como funciona é oferecida pelo modelo de memóri� funcional de Baddeley 
e Hitch (1974) . A memória funcional é definida como "o armazenamento temporá
rio de informações, necessário para atividades como aprender, raciocinar e com
preender'' (Baddeley, 1986) . Assim, tarefas típicas envolvendo a memória funcional 
"são aquelas em que a pessoa precisa lembrar uma pequena quantidade de material 
por um curto período de tempo, enquanto simultaneamente realiza outras opera
ções cognitivas, quer sobre o material lembrado, quer sobre outros" (Morris, Craik 
e Gick, 1990, p. 67). 

Essa é uma forma de memória de curto prazo que a maioria das pessoas 
intuitivamente percebe ser necessária. Por exemplo, ao ouvir uma palestra, é 
necessário lembrar o que a pessoa acabou de dizer para podermos compreender 
o que está sendo dito agora. Outro exemplo de memória funcional em ação é a 
aritmética mental. Todos os números da soma têm de ser lembrados (na ordem 
certa), enquanto realizamos com eles a transformação matemática. Observem 
que em ambos os exemplos alguma coisa tem de ser lembrada ao mesmo tempo 
em que ocorre outra operação mental. 

Ainda estamos longe de compreender detalhadamente como funciona o 
modelo de memória funcional. Mas dizemos que o sistema, em sua forma básica, 
é controlado pela executiva central, que é em parte um armazenamento de me
mória (embora com capacidade limitada) e em parte um controlador de vários 
sistemas-escravos. Estes têm maior capacidade de memória do que a executiva 
central, e cada um se especializa em apenas um tipo de memória. Assim, há 
sistemas separados para material verbal, imagens e posição espacial. O sistema 
de material verbal é chamado de circuito fonológico (em alguns textos mais 
antigos é chamado de circuito articulatório) . Lida com palavras no sentido mais 
amplo possível, memorizando não apenas letras e palavras, mas também núme
ros. A executiva central controla o armazenamento e a recuperação de memórias 
nos e dos sistemas-escravos. Quando é necessário um processamento simultâ
neo (isto é, manter uma memória e ao mesmo tempo realizar outra tarefa que 
exija atenção) a executiva central ajuda a coordená-lo. É importante observar 
que, se houver excesso de itens ASL para os sistemas-escravos (isto é, os siste
mas-escravos, sozinhos, não conseguem lembrar tudo que lhes é enviado), al
guns dos itens ou todos podem ser transferidos para a memória de longo prazo, 
que funciona então como um backup. 

Os traços de memória desaparecem rapidamente da memória de curto pra
zo pela simples razão de que a vasta maioria de informações absorvidas só tem 
valor naquele momento e depois se torna extremamente redundante. Voltando 
ao exemplo dado acima, lembrar os números em um problema de aritmética 
mental é necessário naquele momento, mas continuar lembrando-os depois seria 
tanto irritante quanto um desperdício de espaço de memória. Entretanto� obvia
mente existem algumas informações que precisam ser lembradas mais perma
nentemente e esse é o papel da memória de longo prazo. 
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A memória de longo prazo tenta ser um depósito permanente de informa
ções. Não se sabe se ela tem uma capacidade máxima ou quanta informação dela 
é perdida. Mas é certo que as pessoas que não sofrem de amnésia jamais perdem 
informações "essenciais" ou "do dia-a-dia". Por exemplo, as pessoas não esque
cem seu idioma nativo, seus nomes, o nome da capital da França ou o treinamen
to esfincteriano. Com toda a probabilidade, isso acontece porque as informações 
são muito importantes para elas e/ou tão freqüentemente repetidas (isto é, as 
memórias são lembradas e assim "praticadas") que formam traços de memória 
sólidos e inabaláveis. Mas algumas informações da memória de longo prazo são 
perdidas (por exemplo, antigos endereços, números de telefone, etc., tendem a 
ser esquecidos quando os amigos se mudam) . Essas lembranças perdidas costu
mam ser informações agora irrelevantes e superadas ou pouco importantes, de 
modo que raramente são repetidas. O teste clássico da memória de longo prazo é 
o mesmo procedimento do "intervalo" de memória de curto prazo, exceto que o 
sujeito precisa manter na memória itens ASL por um período mais longo (tipica
mente, algo entre trinta minutos e alguns dias) . Se o leitor estiver se perguntan
do por que os sujeitos não esquecem os itens ASL como acontece no experimento 
de memória de curto prazo, a simples resposta é que os sujeitos são encorajados 
a repeti-los. 

Outro método de categorizar a memória é em memória episódica e se
mântica (Tulving, 1972) . Memórias episódicas são de experiências pessoais (um 
conceito enganadoramente semelhante é o da memória autobiográfica, referin
do-se à lembrança de acontecimentos específicos da vida pessoal de cada um) . A 
memória semântica é para itens independentes de experiências pessoais e é uma 
armazenagem de fatos, tais como conhecimentos gerais, ou aprendizagem aca
dêmica. Um outro sistema divide a memória em memória explícita e implícita 
(Graf e Schachter, 1985). Refere-se à distinção entre uma lembrança que é busca
da conscientemente (por exemplo, tentar lembrar a data da Batalha de Waterloo) 
e uma que pode ser encontrada na memória, mas que não foi deliberadamente 
armazenada. Por exemplo, um método de testar a memória implícita é expor o 
sujeito a uma lista de palavras disfarçada como uma tarefa psicológica (por exem
plo, classificar as palavras de acordo com o nível de imagens visuais que elas 
provocam) . Em um momento posterior, o sujeito recebe uma tarefa de comple
tar palavras, em que deve descobrir cada palavra baseado na primeira ou pri-
meiras letras (por exemplo, "complete FOR _ _ _  ") . É mais provável que o 
sujeito escolha a palavra que viu na lista anterior (por exemplo, "FOREST" em 
vez de "FORGET"), mesmo que não esteja ciente de estar se valendo dessas me
mórias. Em outros casos, a memória implícita refere-se a inferências que podem 
ser retiradas da memória, mesmo que as inferências em si não tenham sido arma
zenadas explicitamente. Por exemplo, as pessoas podem facilmente responder à 
pergunta "Elton John tem duas pernas?" extrapolando a informação da memória 
de que Elton John é um cantor pop, de que os cantores pop são humanos e que os 
humanos são bípedes. Em resumo, as pessoas podem ter uma "lembrança" de que 
Sir Elton tem duas pernas, mesmo que isso não esteja armazenado como uma 
declaração explícita de um fato. 

Ligadas à esfera acima da memória estão as habilidades de planejamento e 
supervisão. Um dos usos mais comuns da memória é lembrar-se de fazer alguma 
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coisa no futuro, ou a memória prospectiva. Conceitualmente relacionada a isso 
está a metamemória, que é o conhecimento sobre a própria memória - qual é a 
sua capacidade, a melhor maneira de lembrar as coisas, e assim por diante. 

Os sistemas de memória também podem ser considerados em termos de 
como funcionam: por exemplo, como as lembranças são criadas para serem ar
mazenadas (codificação) e como são recuperadas. Existe um considerável deba
te em psicologia sobre se as memórias são perdidas por codificação ineficiente ou 
recuperação ineficiente. A hipótese da codificação ineficiente pode ser compara
da a uma biblioteca em que a bibliotecária coloca os livros nas prateleiras erra
das, de modo que, quando se busca um livro, ele não é encontrado no lugar certo. 
Da mesma forma, as memórias codificadas ineficientemente serão perdidas, por
que não poderão ser recuperadas. O argumento da recuperação ineficiente é que 
as memórias são perdidas porque, apesar de estarem armazenadas em seus devi
dos lugares, a busca por elas é ineficiente. Voltando à analogia da biblioteca, é 
como se uma pessoa com grave dislexia fosse enviada para encontrar um livro. 
Essa questão é de especial importância na discussão da memória das pessoas 
com demência (veja o Capítulo 6) . 

A memória pode ser testada de várias maneiras. A distinção mais comum é 
entre recordação e reconhecimento. A primeira requer que o sujeito repita o 
máximo possível de uma lista de itens ASL. Em uma tarefa de recordação orde
nada, o sujeito só acerta se todos os itens ASL forem repetidos em sua ordem 
exata de apresentação (por exemplo, os itens ASL são 1 7654; o sujeito deve 
recordar 1 7654; 71546 não é suficiente) . Na tarefa de recordação livre, a ordem 
de recordação não importa (assim, 71 654) 71 546) 56147 ou qualquer outra per
mutação desses números seria igualmente aceitável) . As tarefas de reconheci
mento são consideradas mais fáceis que as de recordação. Ambas começam com 
uma apresentação de itens ASL. Entretanto, em uma tarefa de reconhecimento, a 
memória do sujeito é testada fazendo-se com que ele selecione os itens que viu 
(os alvos) de uma lista que também inclui itens que não estavam na lista original 
(os distrativos) . Os sujeitos tendem a lembrar mais itens nas tarefas de reconhe
cimento do que de recordação, porque a carga de memória é mais leve (também 
convém observar que os processos de reconhecimento e recordação são quase 
certamente controlados por mecanismos mentais diferentes) . Em uma tarefa de 
recordação com pistas, o sujeito recebe uma dica sobre a resposta (por exem
plo, a(s) primeira(s) letra(s) da palavra ASL) . 

Após essa breve consideração sobre alguns dos termos técnicos, teorias e 
técnicas empregadas na pesquisa sobre a memória, vamos examinar como ela é 
afetada pelo envelhecimento. 

ENVELHECIMENTO E MEMÓRIA DE CURTO PRAZO (MCP) 

Empregando um teste básico de intervalo de MCP (em que o sujeito simples
mente repete o que o experimentador acabou de falar ou mostrar), vários estu
dos demonstraram ocorrer na velhice um declínio estatisticamente significativo, 

j 
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apesar de pequeno (Craik e Jennings, 1992; Craik et al., 1995) . Entretanto, quando 
são feitas exigências extras aos sujeitos, os efeitos da idade geralmente ficam 
muito mais pronunciados (Cohen, 1996; Craik, 1986) . 

Um método para tornar mais complicada uma tarefa de MCP é o procedi
mento de intervalo para trás, em que o sujeito deve repetir os itens na ordem 
inversa de sua apresentação (por exemplo, os itens ASL são 75123; o sujeito deve 
responder 32157) .  Isso certamente é mais difícil do que a simples recordação, 
uma vez que o sujeito deve armazenar os itens na ordem correta e simultanea
mente dizê-los na ordem inversa (em essência, este é um teste da memória 
funcional) . Bromley (1958), entre outros, mostrou que as pessoas mais velhas 
são significativamente piores nessa tarefa. Várias causas foram sugeridas: já que 
os itens nas listas para a frente e reversa são idênticos, é fácil confundi-las e criar 
uma amálgama truncado. Talvez os sujeitos mais velhos não tenham a capacida
d e  de processamento mental dos mais jovens e, simplesmente, não possuam o 
"espaço de processamento" necessário para manipular os itens ASL. Um refina
mento disso é dizer que os itens são transferidos para a MLP para reorganização, 
porque a capacidade dos sistemas-escravos é inadequada. Ou os itens são perdi
dos durante o processo de transferência ou a MLP, por alguma razão, não conse
gue armazená-los eficientemente. Queremos fazer um importante alerta aqui. 
Alguns pesquisadores usam a diferença entre os intervalos para a frente e para 
trás como uma medida do declínio do envelhecimento. Mas Ryan, Lopez e Paolo 
(1996) argumentam que ela varia demais entre as sessões de teste para ter valor 
(enquanto Gregoire e Van der Linden (1997) vão além e afirmam que não existe 
nenhuma diferença de idade no tamanho do efeito) . 

O argumento acima de que o declínio da MCP se deve ao fracasso em usar a 
MLP como um recurso efetivo é apoiado pelos achados de Morris e colaboradores 
(1990). Eles administraram a sujeitos jovens e velhos uma tarefa convencional 
de memória funcional, em que precisavam lembrar uma curta lista de palavras e, 
simultaneamente, decidir se uma sentença simples era verdadeira ou falsa (por 
exemplo, "pardais constroem ninhos") . A recordação subseqüente de palavras 
dos sujeitos mais velhos foi significativamente pior do que a dos mais jovens, e a 
magnitude dessa diferença aumentava conforme aumentava o número de pala
vras a serem lembradas de uma só vez. Morris e seus colegas sustentam que essa 
diferença de idade ocorre porque os sujeitos mais jovens não só codificam infor
mações em sua memória funcional, como também enviam uma cópia do traço de 
memória para um depósito na MLP. Se o traço de memória se perde da memória 
funcional, os sujeitos mais jovens podem recuperar uma cópia sobressalente da 
MLP. Os sujeitos mais velhos, entretanto, são menos capazes de fazer uma cópia, 
ou porque não possuem a "capacidade mental" necessária, ou porque sua MLP é 
d e  alguma maneira ineficiente (veja a próxima seção). Assim, se a memória não 
puder ser mantida em um depósito da memória funcional, ela não será mantida 
ou, no melhor dos casos, será mantida inadequadamente. Observem que a conse
qüência lógica desse argumento é que é possível que pessoas mais jovens e mais 
velhas tenham armazenamentos de MCP igualmente eficientes - a diferença está 
no fato de que as pessoas mais velhas talvez tenham piores estratégias de 
codificação e/ ou recuperação. 
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Baddeley (1986) cita a executiva central como a principal causa desse declínio 
relacionado à idade. Como prova disso, podemos considerar os experimentos 
sobre o intervalo para trás e o processamento simultâneo discutidos anterior
mente. Outros estudos mostraram que aumentar a complexidade da tarefa 
distrativa em um teste da memória funcional afeta desproporcionalmente a re
cordação das pessoas mais velhas (por exemplo, Morris, Gick e Craik, 1988) . De 
acordo com o modelo de memória funcional, esses processos são supervisiona
dos pela executiva central, que, nas pessoas mais velhas, já não consegue combi
nar memória e processamento simultâneo. Dado que as funções da executiva 
central estão ligadas aos lobos frontais (veja Baddeley, 1995) e que os problemas 
de lobo frontal são, sabidamente, um aspecto do envelhecimento cognitivo (veja 
o Capítulo 2), essa é uma explicação plausível. Isso é reforçado pela seguinte 
consideração: outro problema do envelhecimento da MCP é o fracasso em distin
guir entre memórias redundantes e itens ASL (veja, por exemplo, Craik et al., 
1995; mas veja também Jenkins et al., 1999, para uma possível crítica), também 
ligado ao declínio nas habilidades frontais. Maylor, Vousden e Brown (1999) 
apresentam um engenhoso modelo que liga a MCP para a ordem serial a uma 
combinação de declínio frontal e lentificação de resposta. Achados como esses 
sugerem que um importante componente do declínio relacionado à idade na 
MCP está no processamento da informação, e não no armazenamento em si. 
Assim, não surpreende que as mudanças na capacidade da MCP na velhice este
jam solidamente correlacionadas à inteligência fluida (Salthouse, 1991 b), à ve
locidade de processamento (Bryan e Luszcz, 1996; Byrne, 1998; Fisk e Warr, 
1 996) e, mais amplamente, a outros índices do funcionamento do sistema nervo
so central, tal como a acuidade visual (Salthouse et al., 1 996) . Nessa extensão, o 
declínio na memória de curto prazo/funcional pode ser visto como pouco mais 
do que uma parte integrante do envelhecimento intelectual geral. 

Entretanto, esse não é o único problema que assedia as habilidades da me
mória das pessoas mais velhas. Um estudo de Belmont, Freeseman e Mitchell 
(1988) sugere que as pessoas mais velhas podem codificar informações na MCP, 
empregando estratégias menos eficientes. Isso se refere a um processo de memó
ria chamado agrupamento. Dada uma longa seqüência (>4) de itens ASL, uma 
estratégia melhor do que tentar lembrá-los como uma longa seqüência é pensar 
neles como uma série de grupos de 3 ou 4 itens. Por exemplo, em vez de tentar 
lembrar 3451 72986142 como 3451 729861 42, uma estratégia melhor seria pen
sar neles como grupos de três: 345 1 72 986 142. Exatamente esse princípio é 
usado na apresentação de números de cartões de crédito e telefones. Belmont e 
colaboradores demonstraram que as pessoas mais velhas tendem menos a sepa
rar em grupos longas listas de dígitos quando tentam codificá-los. Mas convém 
notar que alguns sujeitos mais velhos agruparam os itens, e seus intervalos foram 
tão bons quanto os melhores dos sujeitos mais jovens. Outros pesquisadores tam
bém observaram que as pessoas mais velhas não organizam os itens ASL e que, 
sem incentivo, não prestam tanta atenção a eles. Em outras palavras, eles não 
processam os itens com suficiente "profundidade" (por exemplo, Craik e 
Rabinowitz, 1984; mas Salthouse [1991b] argumenta que as evidências de dife
renças de idade na profundidade do processamento são equívocas, devido às 
falhas metodológicas nos estudos em questão) . Além disso, os adultos mais ve-

J 
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lhos podem> em mu ll.Í\"'Cl mais amplo> modificar suas estratégias de memória. 
fur e.."em.plo> Brebion, S1nith e Erlich (1997) argumentam que os sujeitos mais 
Yclhos> ao receberem uma tarefa de memória funcional em que deviam recordar 
\Una série de itens ASL juntamente com uma tarefa de compreensão de frases, 
rendiam. '' enfutizar mais a tarefa de compreensão do que a de memória. 

�rlmutter e l\titchell (1982) concordam que as pessoas mais velhas têm 
uma dificuldade especial em codificar materiais, mas também observam que o 
eiwelhecimento afeta os processos de recuperação e/ou am1hzenamento. Em apoio 
a esse argumento, afirmam que, em algumas tarefas de MCP, os sujeitos mais 
\-elhos saíram-se desproporcionalmente melhor no reconhecimento do que na 
recordação. O reconhecimento é mais fácil do que a recordação, porque o sujeito 
não precisa possuir uma men16ria tão clara dos itens ASL para acertar a resposta. 
Isso pode ser e..\."Plicado conceitualmente da seguinte maneira (não estamos afir
mando que é isso o que realmente acontece no cérebro!). Vamos supor que sttjei
tos jo\-ens e velhos recebam a seguinte lista de itens ASL: 

DUCK, CLOCK, TABLE, GLASS, PHONE, PACK , 
(PATO, RELOGIO, AtfESA, COPO, FONE, PACOTE) 

Suponhamos também que os adultos mais jovens e mais velhos codifiquem os 
itens igualmente bem e que qualquer problema que possa surgir ocorra depois 
desse estágio, ou no am1azenamento ou na recuperação (experimentalmente, é 
difícil distinguir entre os dois processos) . Finalmente, suponhamos que os possí
\-eis erros consistam em esquecer letras nas palavras (indicados pelas letras X abai
xo). Se o ammzenamento/recuperação dos sujeitos mais velhos for pior do que o 
dos mais jovens, as memórias recuperadas poderiam ser mais ou menos assim: 

Sujeitos mais jovens: DXCK., CLOCK, TABLE, GXASS, XHONE, PACK 

Sujeitos mais velhos: DXCK., CLXCK, TABLE, GXASS, XHONE, PACK 

Em uma tarefa de recordação, só podem ser recordados aqueles itens recu
perados com total clareza. Assim, os escores de recordação dos sujeitos mais 
jovens e dos mais velhos seriam 3 e 2, respectivamente. Entretanto, em uma 
tarefa de reconhecimento, os sujeitos podem comparar suas "vagas" recordações 
(por e..xemplo, DXCK) com os itens que estão na sua frente. Se houver uma gran
de correspondência entre a vaga memória e uma possível resposta (por e.xemplo> 
DXCK e D UCb...'), a memória do sujeito pode ficar mais clara (reconhecendo então 
o X como U), ou ele pode arriscar um palpite refletido. De qualquer forma, o 
desempenho das pessoas mais velhas será equivalente ao das mais jovens, pois já 
não é indispensável uma memória perfeita. Levando esse argumento um pouco 
adiante, fica claro que a memória das pessoas mais velhas para itens é levemen
te, mas criticamente, mais inexata. O reconhecimento não vai ajudar o sujeito se 
ele não tiver nenhum traço de memória de um item ASL ou tiver apenas um traço 
insuficiente (por e.xemplo, o traço de memória de DUCK era .XXCX) . Isso é apoia
do por um estudo de Parkin e Walter (1992), em que os sujeitos deviam dizer se 
urna palavra que afirmavam reconhecer era uma palavra que eles lembravam 
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com precisão ou se "sabiam" que ela estava na lista, mas não tinham uma lem
brança clara. Os  pesquisadores descobriram que a proporção de respostas "sei 
com certeza" para "apenas sei" mudava para essa última, conforme aumentava a 
idade dos sujeitos. Além disso, essa mudança estava relacionada às evidências de 
declínio no funcionamento dos lobos frontais, comprovando ainda mais o papel 
central dessa seção do córtex nas mudanças psicológicas do envelhecimento (veja 
o Capítulo 2) . 

Belmont e colaboradores e Perlmutter e Mitchell apresentam evidências de 
que as pessoas mais velhas são capazes de codificar e de recuperar tão bem quan
to os jovens adultos, apesar de não fazerem isso espontaneamente. Se não forem 
incentivadas ou auxiliadas nessas estratégias, escolherão métodos menos eficien
tes de codificar e de recuperar. Waugh e Barr (1982) também observam que as 
pessoas mais velhas não conseguem codificar tão bem se os itens ASL forem 
apresentados em rápida sucessão (em vez de lentamente) . Isso indica que os 
seus processos de codificação são mais lentos e menos eficientes. Entretanto, 
Perlmutter e Mitchell admitem que os "sujeitos mais jovens" estudados por eles 
(e pela maioria dos outros pesquisadores da memória) são alunos universitários, 
que provavelmente têm mais experiência em tarefas de memória (e, portanto, 
em utilizar auxaios para lembrar) do que pessoas mais velhas residentes na co
munidade. Isso coloca um ponto de interrogação nesses estudos - as pessoas 
mais velhas estão pior devido à idade em si ou devido a um efeito de coorte? O 
debate em torno dessa questão ainda não se encerrou. A partir da combinação de 
pesquisas longitudinais e transversais evolutivas, realizadas por Schaie e outros 
(veja o Capítulo 2), que incluíram medidas da memória, parece que existem 
diferenças de idade genuínas, que são em parte o resultado de um efeito de coorte. 

Entretanto, há evidências de que, com treinamento, pelo menos alguns 
déficits da idade podem ser superados. Uma possibilidade é treinar as pessoas 
mais velhas utilizando a técnica do método dos lugares, que consiste em memo
rizar uma série de imagens mentais de cenários familiares, tais como as depen
dências da casa da pessoa. Cada item ASL é mentalmente colocado em um cená
rio e então a lista é revista por meio de uma jornada imaginária, que vai recor
dando o que estava armazenado em cada imagem. Suponha que você recebeu a 
lista 1 5794 para recordar. Você poderia imaginar-se entrando em sua casa. O 1 se 
projeta da abertura da caixa de correspondência, o 5 está no cabide de guarda
chuvas. Entrando na sala de estar, o 7 está sentado no sofá, enquanto, na sala ao 
lado, o 9 está se servindo uma generosa dose de uísque. Entrando na cozinha, o 
4 está descascando batatas. O propósito da técnica é tornar cada imagem tão 
vívida quanto possível e, portanto, mais memorável. Smith e colaboradores (1984, 
citaram Rebok, 1987) ,  usando berlinenses nativos como sujeitos, descobriram 
que era possível aumentar seu intervalo de dígitos utilizando cenários familiares 
das ruas de Berlim como lugares. Herrman, Rea e Andrzejewski (1988) também 
relataram melhoras na memória de sujeitos mais velhos após um treinamento, 
mas notaram que o treinamento só ajudava na tarefa específica da memória en
volvida - as vantagens não se transferiam para outras formas da memória. Me
lhorar o intervalo de dígitos, por exemplo, não auxiliava automaticamente a re
cordação de imagens. Esse efeito foi observado em todos os grupos etários (isto 
é, ele não é apenas um fenômeno do envelhecimento) . E devemos lembrar que a 
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técnica do método dos lugares também é usada mais eficientemente por adultos 
mais jovens. Por exemplo, Lindenberger, Kliegl e Baltes (1992) descobriram que 
os sujeitos mais velhos tiveram pior desempenho do que os jovens em uma tarefa 
do método dos lugares, mesmo quando foram comparados desenhistas gráficos 
mais velhos e experientes (com boas habilidades espaciais) com pessoas jovens 
sem nenhuma habilidade espacial especial. 

" 

ENVELHECIMENTO E MEMORIA DE LONGO PRAZO (MLP) 

Conforme mencionei na Introdução, as tarefas "básicas" de MLP e MCP são 
idênticas, exceto o fato de que o período de tempo entre a apresentação dos itens 
ASL e o momento de recordá-los é diferente. Enquanto as diferenças de idade 
nas tarefas básicas de MCP são significativas, mas bem pequenas, há um efeito 
muito pronunciado no caso da MLP (Albert, 1988). Isso talvez não surpreenda 
muito, pois grande parte das informações que passam para a MLP precisa primei
ro ser processada pela MCP, e quaisquer defeitos na MCP podem aumentar ao 
longo do tempo e ser armazenados na MLP antes da recordação. Mas grande 
parte do trabalho sobre o envelhecimento tem ido além dos áridos "estudos de 
laboratório'' sobre a retenção de longo prazo de listas de palavras e dígitos arbi
trários, atendo-se à tarefas de memória mais realistas do dia-a-dia, que serão o 
foco deste capítulo. 

MEMÓRIA REMOTA 

A memória remota serve para acontecimentos não-autobiográficos que ocor
reram durante a vida da pessoa. Ela normalmente é testada entregando-se aos 
sujeitos uma lista de nomes e/ou descrições de acontecimentos que "foram notí
cia" nos últimos cinqüenta anos e pedindo-se que indiquem quais eles lembram. 
Várias precauções óbvias são tomadas pelas pessoas que planejam os testes. Pri
meiro, para evitar que alguém obtenha a nota máxima simplesmente dizendo 
"sim" a tudo, são incluídos na lista alguns nomes e/ou acontecimentos fictícios 
("Príncipe Babylon", "O assassinato do Rei Marvo dá Ruritânia", etc.) . Um pro
blema mais premente é ter a certeza de que os sujeitos estão genuinamente reco
nhecendo uma memória remota, e não uma informação armazenada mais recen
temente. Por exemplo: a maioria dos ingleses com mais de 40 anos lembra quan
do a Inglaterra ganhou a Copa do Mundo em 1966 (ela ganhou da Alemanha 
Ocidental na final, por 4 a 2). Portanto, a pergunta "A Inglaterra ganhou da 
Alemanha por 4 a 2 na final da Copa do Mundo de 1966?" poderia parecer um 
bom item para um teste de memória remota. Mas é muito improvável que aque
les que respondem corretamente façam isso consultando uma memória guarda
da em 1966 e nunca mais consultada, simplesmente porque esse acontecimento 
apareceu muitas vezes na televisão desde então. Assim, um sujeito poderia res
ponder "sim" à pergunta por ter visto um programa da televisão na semana ante
rior. Da mesma forma, um sujeito com menos de 20 anos, que evidentemente não 
poderia ter assistido ao jogo como um acontecimento ao vivo, também poderia 
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responder corretamente. Por um raciocínio análogo, qualquer acontecimento "fa
moso demais" deve ser excluído dos testes de memória remota, pois fará parte do 
conhecimento geral. 

Para escapar desse problema devemos escolher nomes e acontecimentos mais 
obscuros. Se escolhermos itens excessivamente obscuros, teremos o problema 
inverso de ninguém ter ouvido falar neles. Felizmente, a mídia tem o agradável 
hábito (pelo menos no que se refere aos experimentadores) de tornar algumas 
pessoas muito famosas por um breve período, depois do qual mergulham nova
mente na obscuridade. De maneira nenhuma isso pretende menosprezar suas 
realizações - muitas vezes consideráveis - mas a inevitável fome de notícias de 
novos destaques naquele campo de atuação faz com que a atenção mude. O 
Famous Names Test ou FNT (Stevens, 1979) é um teste que usa esses nomes 
"brevemente famosos". Inclui uma lista de nomes de pessoas como John Conteh, 
Sid Vicious, Issy Bonn e Reggie Whitcombe. Qualquer leitor com mais de 40 anos 
pode reconhecer os dois primeiros nomes, mas a menos que esteja com mais de 
70 é improvável que reconheça os últimos dois (John Conteh era boxeador; Sid 
Vicious, um roqueiro punk; lssy Bonn, um "comediante" do teatro de variedades; 
e Reggie Whitcombe, golfista) . O argumento é que os nomes acima raramente 
foram mencionados na mídia depois do seu período de fama. Assim, se as pesso
as reconhecem um nome é porque estão recordando uma m_emória remota genuí
na, e não apenas recordando o nome mencionado em uma recente apresentação 
na mídia. Para avaliar a profundidade da memória remota da pessoa, os nomes 
no FNT podem ser divididos em categorias: aqueles famosos nas décadas de 70 e 
60, na de 50, nas de 40 e 30 (mais um grupo de nomes muito famosos como 
Winston Churchill, cujo não-reconhecimento poderia indicar demência). Alguns 
nomes fictícios são incluídos para evitar fraudes. 

Stuart-Hamilton, Perfect e Rabbitt (1988) testaram sujeitos de 50-80 anos 
com o FNT e descobriram que, em todas as idades, a memória para nomes recen
tes era melhor do que para nomes distantes. Esse fenômeno foi observado por 
muitos outros pesquisadores (por exemplo, Craik, 1977; Perlmutter, 1978; Poon 
et al., 1 979) e contradiz a outrora popular hipótese de Ribot (Ribot, 1882) . 
Segundo essa hipótese, nas pessoas mais velhas, a memória para os aconteci
mentos recentes é pior do que para os remotos. Uma analogia útil é pensar no 
cérebro como um tanque muito fundo, em que as memórias, na forma de gotas 
d'água, são depositadas. Obviamente vai levar muito tempo para o tanque en
cher, mas depois que estiver cheio a água começará a transbordar e será perdida. 
Esse derramamento provavelmente será composto pela água recentemente de
positada que está na superfície ou próxima a ela: os depósitos mais antigos, mais 
do fundo do tanque, talvez não sofram agitação e, portanto, não serão perdidos. 
De maneira semelhante, a hipótese de Ribot argumenta que as memórias recen
temente depositadas são deslocadas mais facilmente, pois não estão suficiente
mente "assentadas". Entretanto, as evidências experimentais indicam que as 
memórias que se perdem são as remotas, não as recentes. 

Em termos do número de nomes corretamente reconhecidos, o FNT é um 
exemplo raro de teste psicológico em que os sujeitos mais velhos têm um desempe
nho melhor do que os mais jovens. Tendo reconhecido isso, vamos enfrentar os 
problemas na interpretação adequada do significado dos achados. O maior proble-
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ma é que os sujeitos mais jovens do estudo de Stuart-Hamilton, Perfect e Rabbitt 
tinham em tomo de 50 anos quando o experimento foi realizado (por volta de 
1987) e assim teriam grande dificuldade para lembrar os primeiros nomes do FNT 
(da década de 30) . Em um segundo experimento dos autores, o FNT foi adminis
trado a jovens de 20 anos, que certamente não poderiam conhecer os nomes mais 
antigos, exceto como figuras "históricas". Porém, conseguiram reconhecer com exa
tidão cerca de 25% de cada grupo-década (os sujeitos rejeitaram corretamente 
todos ou a maioria dos nomes falsos, de modo que não estavam simplesmente 
tentando acertar) . Isso significa que uma proporção de itens dos testes de memória 
remota provavelmente é reconhecida a partir da memória semântica e não como 
memórias remotas genuínas, "só experienciadas na época". Em resumo, os testes 
de memória remota podem, em parte, avaliar a memória remota, mas as respostas 
estarão profundamente contaminadas pelas recordações de um depósito de conhe
cimentos gerais. Além disso, a relativa probabilidade de um determinado nome do 
FNT ser reconhecido era mais ou menos semelhante nas diferentes idades. Em 
outras palavras, se "Miss X" foi o décimo nome mais reconhecido pelos sujeitos de 
mais de 70 anos, Miss X provavelmente estaria na décima posição entre os sujeitos 
de 60, 50 e 20 anos (Stuart-Hamilton, Perfect e Rabbitt, 1988). Isso sugere que 
nomes supostamente "remotos" aparecem na mídia mais freqüentemente do que 
os pesquisadores imaginam, e as "tabelas grupais" de popularidade para diferentes 
nomes demonstram que o impacto da mídia é notavelmente consistente nos dife
rentes grupos etários. Assim, embora possa existir a memória remota, testá-la en
volve muitas dificuldades e medi-la de forma "pura", não-contaminada pelo co
nhecimento geral, provavelmente é impossível. 

TESTEMUNHO OCULAR 

Conforme sugere o título, o testemunho ocular refere-se à capacidade de 
lembrar informações sobre um incidente que foi visto uma yez. Na "vida real", a 
memória das testemunhas oculares constitui a base de muitos casos legais, e as 
medidas experimentais do testemunho ocular costumavam apresentar aos sujei
tos um incidente encenado (ou "em carne e osso" ot: em videoteipe) . Geralmen
te, as pessoas mais velhas são tão capazes quanto as mais jovens de lembrar os 
pontos principais de um incidente, mas não recordam tão bem pontos relativa
mente menores, como detalhes do vestuário dos protagonistas (por exemplo, 
Ádams-Price, 1992) . Se pontuarmos as informações totais recordadas, existirá 
uma diferença de idade apreciável (por exemplo, Yarmey e Yarmey, 1997) . Esse 
não é um bom auspício para a credibilidade dos adultos mais velhos como teste
munhas oculares. Esse sentimento não é amenizado pelos achados de Coxon e 
Valentine (1997) . Eles compararam diretamente as respostas de adultos jovens e 
velhos e de crianças a uma série de pergunta�· enganadoras e não-enganadoras 
sobre o vídeo de um crime ao qual eles haviam assistido. Descobriu-se que tanto 
os adultos mais velhos quanto as crianças tiveram pior desempenho do que os 
adultos mais jovens. Além disso, os adultos mais velhos deram menos respostas 
corretas do que as crianças. Em compensação, eles deram menos respostas incor
retas e foram tão imunes às perguntas enganadoras quanto os adultos mais jo-
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vens. Em parte, a dificuldade de memória dos adultos mais velhos como testemu
nha ocular pode ser devida a déficits perceptuais. Certamente, quando estes são 
controlados, pelo menos certas diferenças de idade diminuem ou são eliminadas 
(veja Searcy, Bartlett e Memon, 1999) . 

Aspectos específicos da recordação de testemunhas visuais revelam diferen
ças de idade. Por exemplo, um dos aspectos-chave do testemunho ocular é lem
brar a fonte de um determinado acontecimento ou declaração (por exemplo, 
quem disse o quê) . Ferguson, Hastroudi e Johnson (1992) demonstraram que as 
pessoas mais velhas têm maior dificuldade para lembrar fontes. Os sujeitos ouvi
am conjuntos de palavras faladas em um aparelho de som estéreo e tinham de 
lembrar qual caixa de som tinha produzido determinadas palavras. Os sujeitos 
mais velhos achavam isso mais difícil quando ambas as caixas tocavam vozes do 
mesmo sexo. Mesmo quando tinham a vantagem de ouvir vozes de sexos diferen
tes em cada caixa de som, outras permutações pioravam a recordação (embora 
melhorassem a recordação dos sujeitos mais jovens) . Isso significa que os sujeitos 
mais velhos não conseguem utilizar a mesma gama de informações que os mais 
jovens utilizam. Embora esse não seja um experimento de memória de testemu
nho ocular, esses achados têm uma clara ligação com o recordar detalhes de 
diferentes localizações e pessoas. Em uma revisão da literatura, Cohen e Faulkner 
(1989) observam que as pessoas mais velhas tendem mais a acreditar que a inter
pretação de um acontecimento é a memória real desse acontecimento (veja tam
bém Kensinger e Schachter, 1999). Isso significa que há maior perigo de a memó
ria de um acontecimento ser distorcida para se encaixar em uma interpretação 
subseqüente, diminuindo assim a objetividade do relato da testemunha ocular. 

Essas considerações pintam um quadro sombrio do status de um indivíduo 
mais velho como testemunha em um tribunal. Mesmo que esteja certo nos pontos 
principais de seu testemunho (que provavelmente é o que importa), um advoga
do pode rapidamente desacreditá-lo explorando fraquezas (que afinal de contas 
são irrelevantes) na recordação de detalhes (desta forma diminuindo também a 
auto-estima da pessoa) . Brimacombe e colaboradores (1997) descobriram que o 
testemunho das pessoas mais velhas geralmente era considerado menos digno 
de crédito por observadores (embora esses observadores não as considerassem 
menos honestas) . Entretanto, se as pessoas liam declarações em que a idade das 
testemunhas tinha sido manipulada (isto é, declarações ostensivamente de adul
tos mais velhos, mas, na verdade, de adultos mais jovens, e vice-versa), então os 
julgamentos sobre a exatidão tendiam a acompanhar a exatidão percebida da 
declaração, e não a idade percebida da testemunha. Em outras palavras, é o 
conteúdo, e não o estereótipo dos relatos testemunhais das pessoas mais velhas, o 
que pode provocar um julgamento negativo. Embora este pareça um quadro bas
tante sombrio, devemos enfatizar que os efeitos relatados são apenas a média e 
não aplicáveis a todos os adultos mais velhos. 

RECORDAÇÃO DE TEXTOS 

Uma vez que a recordação de textos está estreitamente lig1da às habilidades. 
lingüísticas, este tópico será tratado com detalhes no Capítulo 4. Um resumo dos 
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achados é que, essencialmente, não há nenhuma ou há relativamente poucas 
diferenças de idade na recordação dos principais pontos de uma história (a "es
sência,, do texto) , mas a memória para detalhes pode piorar, especialmente nas 
pessoas mais velhas com baixos escores em testes de inteligência. Todavia, há 
várias ocasiões em que essa regra não vale e os leitores interessados devem con
sultar a seção apropriada no próximo capítulo. 

MEMÓRIA SEMÂNTICA 

Poderíamos esperar que a memória semântica chegasse à velhice em um 
estado bastante robusto, uma vez que a memória para fatos e informações faz 
parte da definição da inteligência cristalizada, que sabemos variar relativamente 
pouco com a idade (veja o Capítulo 2) . De fato, esse parece ser o caso - em geral, 
os adultos mais velhos são tão bons quanto os mais jovens, se não melhores, em 
recordar fatos e informações guardados na memória semântica (por exemplo, 
Camp, 1988; Fozard, 1980; Sharps, 1998). Mas há alguns alertas em relação a 
isso. Em primeiro lugar, Craik e colaboradores (1995), em uma revisão da litera
tura, concluíram que, embora isso seja verdade para as memórias existentes, o 
armazenamento de novas memórias semânticas pode ficar um pouco pior. Mais 
uma vez, a capacidade de recuperar itens da memória semântica pode não ser 
tão fluente na velhice. Por exemplo, Kozora e Cullum (1995) descobriram que a 
produção de exemplos de categorias semânticas específicas era menos eficiente 
nos adultos mais velhos. Numa linha semelhante, foi comentado no Capítulo 2 
que muitas definições de palavras emitidas por pessoas mais velhas, embora cor
retas, eram menos precisas. Além disso, Hultsch e colaboradores (1992), em um 
estudo longitudinal de três anos, encontraram um declínio significativo no co
nhecimento geral sobre eventos mundiais Guntamente com declínios em outras 
medidas intelectuais e de memória) . Entretanto, esse pode ter sido em parte um 
efeito de coorte. 

Talvez de maior interesse para os pesquisadores seja como as pessoas mais 
velhas avaliam a exatidão de suas respostas, um processo conhecido como 
metaconhecimento ou sentimento de saber (SS). Um típico experimento de SS 
seria os sujeitos examinarem uma pergunta e então declararem quanta certeza 
têm de que sua resposta está certa. Por exemplo, um sujeito poderia ser confron
tado com o seguinte: 

PERGUNTA: O que é um pangolim? 

QUANTA CERTEZA VOCÊ TEM SOBRE A RESPOSTA CORRETA PARA ESSA 
PERGUNTA? 

1 .  Tentativa de acerto sem nenhuma reflexão 
2.  Tentativa de acerto com reflexão 
3.  Certeza parcial 
4. Certeza total 

POR FAVOR, DÊ SUA RESPOSTA 
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Vários pesquisadores demonstraram que os sujeitos são muito precisos em 
seus julgamentos: quanto mais certeza eles têm de estarem certos, maior a pro
babilidade de estarem certos (embora uma exceção curiosa seja a memória como 
testemunha ocular, em que os escores de SS não se correlacionam com a precisão 
- Perfect e Hollins, 1999) . Parece não haver nenhuma diferença de idade na -
precisão do SS (por exemplo, Fozard, 1980; Perlmutter, 1978) . Entretanto, em
bora esse possa ser o caso, as pessoas mais velhas necessariamente não acredi
tam nisso. Por exemplo, Camp (1988) relatou que adultos mais velhos pensavam 
que sua memória semântica tinha piorado. Outros pesquisadores também encon
traram baixa autoconfiança em sujeitos mais velhos (por exemplo, Botwinick, 
1967) . Questões relacionadas ao tema serão examinadas, mais detalhadamente, 
na seção sobre metamemória a seguir. 

MEMÓRIA IMPLÍCITA 

As evidências a respeito da memória implícita indicam não haver nenhuma 
diferença de idade significativa ou, no pior dos casos, apenas um leve declínio 
(Craik e Jennings, 1992; Gaudreau e Peretz, 1999; Light e Singh, 1987; Salthouse, 
1991b) . Park e Shaw (1992) argumentam que, nos estudos em que encontraram 
uma diferença de idade, não foi estabelecido se os sujeitos mais jovens tinham 
percebido que estavam fazendo um teste de memória, e então deliberadamente se 
concentraram mais nos itens ASL. Park e Shaw citam o trabalho de Light e Albertson 
(1989), em que descobriram que, se os sujeitos cientes eram excluídos da análise, 
desaparecia a diferença de idade no desempenho da memória implícita. O próprio 
trabalho de Park e Shaw não encontrou nenhuma evidência de diferenças de idade 
em uma tarefa de completar palavras, "independentemente de serem incluídos ou 
excluídos os [sujeitos] que estavam cientes de estarem fazendo um teste de memó
ria" (Park e Shaw, 1992, p. 632). Jennings e Jacoby (1993) demonstraram que a 
memória implícita continuava preservada, mesmo quando era empregada uma 
tarefa distrativa (embora a memória explícita piorasse) . 

Mas algumas manipulações de tarefas de memória implícita realmente in
duziram diferenças de idade. Por exemplo, Harrington e Haaland (1992) deram 
a sujeitos a tarefa de realizar vários movimentos com as mãos. Esses movimentos 
eram realizados ou em uma seqüência repetitiva estabelecida, ou em seqüências 
aleatórias. Imaginava-se que a repetição regular ajudaria a memória implícita 
mais do que as seqüências aleatórias. Os pesquisadores descobriram que isso' era 
verdade no caso dos sujeitos mais jovens, mas os adultos mais velhos não apre
sentaram nenhuma diferença entre as duas condições. Isso impli�a que as pessoas 
mais velhas são menos capazes de utilizar informações implícitas, embora um 
outro estudo tenha mostrado que colocar uma ordem explícita relativa a um ato 
físico em uma organização de lista melhora a memória explícita do sujeito mais 
velho para o ato (Norris e West, 1993). Mais uma vez, como vimos no Capítulo 2, 
embora sujeito a artefatos experimentais, descobriu-se que as pessoas mais ve
lhas são menos capazes de aprender implicitamente com um alvo que aparece 
com maior freqüência em algumas localizações do que em outras, em um-à tarefa 
de busca visual. Entretanto, contrariando isso está o achado de que os adultos 
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mais velhos e os mais jovens têm as mesmas desvantagens quando uma seqüên
cia de estímulos predizível e regular em uma tarefa de tempo de reação é substi
tuída por uma seqüência aleatória (Howard e Howard, 1992) . 

Outro alerta é levantado por McEvoy e colaboradores (1992) que descobri
ram uma aparente piora na capacidade de usar informações implícitas. Em um de 
seus experimentos, deram aos sujeitos um conjunto de palavras para lembrar e 
depois testaram a recordação utilizando deixas (neste caso, palavras de um mesmo 
campo semântico: se a palavra ASL era "manteiga", a deixa poderia ser "pão") . No 
caso dos sujeitos mais jovens, a recordação era pior quando a palavra ASL tinha 
muitas associações possíveis (por exemplo, "carro" tem muitas associações, 
"basilisco", muito poucas) . Isso também valia para os sujeitos mais velhos, mas o 
tamanho do efeito era significativamente menor. Tal fato, afirmam eles, indica que 
as pessoas mais velhas são menos capazes de utilizar associações implícitas. Porém, 
também é provável que os sujeitos mais velhos levassem mais tempo para respon
der (McEvoy e colaboradores não registraram as latências de resposta) . Portanto, o 
efeito das associações implícitas pode ser diluído pelo tempo extra de processamento. 

Embora a memória implícita em muitos casos não seja afetada pelo envelhe
cimento, parece que há outras ocasiões em que ela é (apesar de que isso não se 
confirme em todos os casos do mesmo paradigma experimental geral) . Isso pode 
apoiar a sugestão de Salthouse (1991b) de que são encontradas diferenças de 
idade em memórias implícitas para certos materiais, mas não para outros (veja 
também Cohen, 1996) .  Entretanto, também pode ser que a memória implícita se 
preserve melhor, quando os sujeitos simplesmente têm de receber informações 
passivamente, e que só haja declínio quando algum processamento adicional ti
ver de ser feito para utilizar a informação implícita. Em outras palavras, diferen
ças de idade só aparecem quando as exigências de processamento aumentam 
para além de um certo nível, o que é um refrão familiar na psicogerontologia. 
Entretanto, até serem obtidas mais evidências, esse é um ponto discutível. 

MEMÓRIAAUTOBIOGRÁFICA E ENVELHECIMENTO 

Vários problemas importantes assolam a pesquisa sobre a memória autobio
gráfica. Dentre eles, o mais freqüentemente citado é a questão da fidedignidade. 
Por exemplo, um sujeito mais velho pode se lembrar de um piquenique que fez 
em 1936 com seus pais, agora já falecidos. Como podemos verificar a exatidão 
desta recordação? Não significa que o sujeito esteja mentindo deliberadamente, 
mas é comum que as reminiscências sejam recordadas muitas vezes na vida e, a 
cada vez, os detalhes se alteram para melhorar o fluxo da narrativa (Bartlett, 
1932) . Assim, a narração de uma história, cinco anos depois de ter acontecido, 
pode ter a mesma trama básica de uma narração cinqüenta anos depois, mas os 
detalhes das duas narrativas provavelmente serão diferentes. Esse argumento é 
apoiado pelos achados de um estudo longitudinal de Field (1981) .  Na compara
ção de reminiscências dos mesmos acontecimentos trinta e setenta anos mais 
tarde foi encontrada uma correlação razoavelmente alta para os pontos da trama 
básica (r = 0,88), mas uma concordância de apenas 16% para a recordação de 
detalhes mais periféricos (r = 0,43) . 
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Outra séria falha metodológica é como as memórias são evocadas. Pergun
tar aos sujeitos sobre suas memórias mais vívidas produz uma superabundância 
de reminiscências da parte inicial de suas vidas. O mesmo acontece quando se dá 
aos sujeitos uma palavra-deixa e se pede a eles que produzam uma reminiscência 
associada a ela (por exemplo, GELÉIA - "Oh, sim, eu me lembro de ter ajudado a 
minha mãe a fazer geléia quando eu era criança") e coloquem a data de quando 
aquilo aconteceu. Entretanto, se o sujeito tiver liberdade para produzir uma lista 
inteira antes da pôr a data em cada uma, a tendência é a preponderância de 
memórias do passado recente (Cohen, 1989) . Para complicar as coisas ainda 
mais, palavras avaliadas como possuindo em alto grau a qualidade de provocar 
imagens tendem a gerar memórias mais antigas (Rubin e Schulkind, 1997b) . 
Assim, a forma pela qual o sujeito é questionado determina a idade das memórias 
produzidas, e certamente não há nenhuma evidência apoiando o clichê de que as 
pessoas mais velhas vivem no passado. Na verdade, muitos estudos mostram que 
adultos jovens e velhos produzem um número igual de reminiscências da infân
cia (por exemplo, Cohen e Faulkner, 1988; Rubin e Schulkind, 1997a) . Isso não 
se deve, necessariamente, ao fato de os sujeitos serem muito nostálgicos. Rabbitt 
e Winthorpe (1988) descobriram que, quando as memórias são divididas em 
"agradáveis" e "desagradáveis", as reminiscências do período inicial da vida se 
encaixam predominantemente na última categoria. Outro problema é que os par
ticipantes podem censurar suas memórias. É uma suposição razoável que, sendo 
a natureza humana como é, as memórias mais vívidas das pessoas incluam uma 
grande .proporção de experiências sexuais. Curiosamente, parece que estas rara
mente são mencionadas pelos sujeitos. 

Independentemente das considerações acima, foi relatado por muitos pes
quisadores um pico de reminiscências. Levando-se devidamente em conta os 
métodos de testagem, repete-se o fenômeno de que a maioria da� memórias au
tobiográficas com pouco mais de alguns anos origina-se do período em que o 
indivíduo tinha entre 10 e 30 anos de idade (por exemplo, Rubin, Rahhal e Poon, 
1998) . Tal fato não surpreende, pois é nessa época que ocorre a maioria dos 
acontecimentos-chave da vida - primeiras incursões no sexo, vestibular, empre
go, casamento, filhos, e assim por diante (veja Jansari e Parkin, 1996) . Entretan
to, a maior proporção de memórias tende a ser da década mais recente da vida 
da pessoa (Rubin e Schulkind, 1997a) . Ao contrário, as memórias autobiográfi
cas dos primeiros anos são escassas ou inexistentes (amnésia infantil) . Freud e 
seus seguidores acreditavam que isso se devia à supressão de memórias desagra
dáveis e a conflitos psicanalíticos, mas atualmente se julga que a razão é o fato de 
a criança pequena não possuir a capacidade mental de codificar memórias auto
biográficas recuperáveis. 

Uma questão relacionada ao que é lembrado é a clareza da recordação. A 
introspecção mostra que algumas lembranças são mais claras do que outras e, 
geralmente, as memórias mais remotas são percebidas como mais ''vagas" do que 
as mais próximas (Cohen e Faulkner, 1988) . Isso também foi demonstrado por 
Nigro e Neisser (1983), que descobriram que as memórias distantes normallJlente 
são percebidas como se estivéssemos observando os acontecimentos como especta
dores (isto é, como se estivéssemos observando a nós mesmos), enquanto os acon
tecimentos mais recentes são lembrados do nosso ponto de vista daquele momen-
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to. Além disso, as razões pelas quais um acontecimento é percebido como vívido 
mudam ao longo da vida. Cohen e Faulkner (1988) descobriram que os adultos 
mais jovens e de meia-idade eram afetados pela carga emocional do acontecimen
to - quanto mais intensos os sentimentos, maior a clareza. Para os adultos mais 
velhos, a maior causa de clareza era a freqüência com que eles tinham pensado 
sobre o acontecimento subseqüentemente. Cohen e Faulkner sugerem que, como o 
envelhecimento embaça a clareza das lembranças, somente o fato de repeti-las, 
narrá-las, mantém vivos os detalhes (mais ou menos como tirar a prataria do ar
mário para poli-la e evitar que fique manchada) . Por que as lembranças perdem 
sua vivacidade percebida ainda está aberto a debate. Mas, dado que a "vivacidade" 
é uma medida subjetiva, é possível que as pessoas fiquem mais cansadas do mundo 
quando atingem uma idade avançada e menos enmsiasmadas com suas reminis
cências. Outra possibilidade é que o declínio da MLP faça as pessoas esquecerem 
os detalhes das lembranças, que então se tomam mais desfocadas. Por sua vez, isso 
é interpretado subjetivamente como uma perda de vivacidade. 

Rabbitt e Winthorpe (1988) observam que as pessoas mais velhas geralmen
te são mais lentas para produzir reminiscências. Em geral, as pessoas mais velhas 
dão respostas de pior qualidade nos testes de memória autobiográfica. Por exem
plo, elas dão respostas vagas, em vez de específicas ("Eu me lembro de ter ido a 
um piquenique quando era criança" em vez de "Eu me lembro de ter ido a um 
piquenique em Salisbury Plain no meu sétimo aniversário") . Mas Winthorpe e 
Rabbitt (1988) demonstraram que isso não se devia ao envelhecimento em si, 
mas ao declínio conjunto da inteligência fluida e da memória funcional (usada 
para acompanhar o que é dito e o que precisa vir depois na narrativa) . Em um 
estudo posterior dos pesquisadores, foi descoberto que os detalhes das reminis
cências eram determinados pela idade, inteligência fluida e inteligência cristali
zada (Holland [nascida Winthorpe] e Rabbitt, 1990; Phillips e Williams, 1 997, 
relatam resultados análogos) . Esse achado foi interpretado como significando 
que, embora o processo de envelhecimento e a queda na inteligência fluida dimi
nuam as habilidades de reminiscência, as habilidades cristalizadas, que não variam 
com a idade, podem, em certa extensão, compensar isso. 

Deixando de lado as considerações sobre a quantidade de memórias autobio
gráficas, convém observar que as reminiscências podem ter um efeito terapêutico. 
Alguns autores acreditam que a "terapia de reminiscências" deve ser estimulada 
para as pessoas mais velhas, pois permite que elas cheguem a um acordo com a 
sua vida (Kermis, 1983) . E, para algumas pessoas mais velhas, as reminiscências 
podem ser uma resposta à monotonia: 

"As pessoas mais velhas podem vivenciar um contraste cada vez maior entre um presen
te aborrecido e um passado cheio de acontecimentos. Os acontecimentos remotos são 
mais freqüentemente pesquisados e repetidos na memória, na medida em que o teatro 
da mente se torna o único espetáculo na cidade." (Rabbitt e Winthorpe, 1988, p. 302). 

:MEMÓRIA PROSPECTIVA 

Como muitos livros recentes observaram, uma das principais funções da 
memória não é lembrar o passado, mas planejar o futuro. Em parte, isso significa 



96 Ian Stuart-Hamilton 

aprender com as próprias experiências e erros, a fim de lidar melhor com as 
situações quando elas surgirem da próxima vez. Isso pode ser considerado como 
parte da sabedoria/inteligência cristalizada. Outro aspecto, mais literal, é a me
mória prospectiva, ou a capacidade de lembrar-se de fazer algo no futuro. Pode
ríamos supor que a memória prospectiva é simplesmente outra forma de MLP, 
uma vez que envolve reter informações por um longo período de tempo. Porém, 
existem amplas evidências contrariando essa noção. Em primeiro lugar, em ter
mos teóricos, os dois tipos de memória são distintos. Na memória retrospectiva, 
é suficiente recordar um item ou acontecimento para que a ação seja considera
da um sucesso. Na memória prospectiva, entretanto, o item tem de ser tembrado 
inúmeras vezes, mas só será um sucesso se a pessoa lembrar de fazê-lo no mo
mento certo e agir em função daquilo (West, 1988). Uma segunda consideração 
é que os tipos de memória são empiricamente distintos, com pouca correlação na 
exatidão ou nos tipos de estratégias mnemônicas utilizados (Jackson, Bogers e 
Kerstholt, 1988; Kvaviloshvili, 1987; Wilkins e Baddeley, 1978). 

Os métodos de recordar na memória prospectiva variam muito entre as pes
soas, mas, amplamente falando, podem ser divididos em duas classes - estraté
gias/deixas internas e externas. As deixas externas são aquelas coisas familia
res, como anotações na agenda ou um nó no lenço. Em outras palavras, lembre
tes que a pessoa coloca no ambiente externo. Alguns experimentos testam o uso 
dessas estratégias por meio de tarefas baseadas em acontecimentos (em que o 
sujeito deve recuperar uma lembrança e agir em função dela quando se defronta 
com um lembrete específico). As deixas internas, por outro lado, são estratégias 
puramente mentais, por meio das quais a pessoa espera lembrar algo no momen
to certo. Pode ser medido por meio de tarefas baseadas no tempo (o sujeito 
precisa responder em um determinado momento do tempo). No entanto, essa 
divisão não está tão clara quanto alguns autores parecem supor. Por exemplo, 
uma estratégia comum é lembrar-se de fazer algo em conjunção com a rotina 
diária da família, tal como o habitual café da manhã (Maylor, 1990a, Apêndice 
A). Será que esta é uma estratégia interna (simplesmente se lembrar de acrescen
tar outra ação ao final da seqüência familiar) ou externa (a visão do café funcio
nando como um auxi1io à memória)? Da mesma forma, uma deixa externa tal 
como uma anotação na agenda requer uma estratégia interna de se lembrar de 
olhar na agenda. Po"rtanto, as distinções funcionais entre os métodos mnemônicos 
não são muito claras e certamente são ambíguas demais para suportar uma aná
lise profunda. Assim, pelo restante desta seção, os métodos externos e internos 
serão tratados puramente como estratégias práticas, evitando-se a questão de 
como funcionam. 

Em certos tipos de tarefa de memóri� prospectiva, não há diferença de idade 
ou existe até uma superioridade com o envelhecimento. Por exemplo, uma tarefa 
"tradicional" de memória prospectiva requer que os sujeitos se lembrem de tele
fonar para o experimen�ador em momentos pré-combinados. Poon e Schaffer 
(1982, citado por West, 1988) e Moscovitch (1982) descobriram que os sujeitos 
mais velhos se lembravam de telefonar mais freqüentemente e eram mais pontu
ais. Mas isso poderia ser, em parte, um efeito de coorte. As pessoas mais velhas 
podem levar uma vida mais calma e ter menos coisas que as distraiam e impeçam 
de telefonar. Além disso, podem ter sido criadas com maior ênfase na pontualida-
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de e em cumprir as combinações do que as pessoas mais jovens e, portanto, estar 
mais motivadas para telefonar. Essa última suposição é confirmada pelo achado 
de Poon e Schaffer de que aumentar a recompensa monetária por telefonar me
lhorava o desempenho dos mais velhos, mas não o dos mais jovens. Um modo de 
minimizar o efeito de coorte é pegar sujeitos de 50 anos, como o grupo adulto 
mais jovem. Esse grupo etário ainda terá um desempenho intelectual equivalente 
ao de adultos de 20 anos (a idade do grupo "jovem adulto" típico), mas será mais 
semelhante aos adultos mais velhos em sua educação. Foi o que Maylor (1990a) 
fez, além de selecionar sujeitos com estilos de vida parecidos. Os sujeitos tinham 
de telefonar uma vez por dia durante cinco dias, em momentos específicos (a 
condição "exata") ou entre dois momentos especificados (a condição "entre") . 
Maylor não encontrou nenhuma diferença de idade significativa entre os grupos 
etários em pontualidade ou no número de telefonemas lembrados. Ela também 
não encontrou nenhuma diferença de idade nas deixas usadas para lembrar de 
telefonar. Isso contradiz achados anteriores de que os adultos mais velhos ten
dem a usar mais deixas externas (por exemplo, Jackson et al., 1988; Moskovitch, 
1982) . Isso, possivelmente, reflete um efeito de coorte. Outros estudos usaram 
estudantes como sujeitos mais jovens, que foram forçados a participar dos expe
rimentos como parte de seu programa de graduação (muitas pesquisas psicológi
cas ocorrem sob o disfarce de aulas práticas). Dado o típico desinteresse dos 
estudantes pelas aulas práticas, os sujeitos mais jovens podem ficar apáticos e 
utilizar deixas internas, porque isso envolve menos esforço do que criar lembre
tes externos. O estudo de Maylor usou sujeitos mais jovens que eram todos vo
luntários em um estudo em grande escala sobre os efeitos do envelhecimento e, 
provavelmente, estavam mais motivados. 

Mas Maylor encontrou um efeito da idade na eficiência com que os sujei
tos empregavam deixas externas e internas: os que usavam deixas internas e 
cometiam erros eram significativamente mais velhos; os que usavam deixas 
externas e cometiam erros eram significativamente mais jovens. Assim, os su
jeitos que continuavam confiando apenas na memória pioravam, enquanto os 
que recorriam a ajudas externas melhoravam (provavelmente porque ficavam 
com mais prática) . Mas, em certa extensão, os sujeitos empregavam estratégias 
de acordo com a tarefa. Maylor descobriu que a condição "entre" gerava maior 
uso de deixas externas do que a condição "exata". Ela sugere que isso se deve 
às dificuldades percebidas nas duas tarefas (isto é, a condição considerada mais 
difícil exige uma resposta mais positiva, como preparar uma deixa externa) . 
West (1 988) relatou vínculos semelhantes entre o uso de deixas e as demandas 
da tarefa. 

Entretanto, em outras circunstâncias, existem diferenças de idade conside
ráveis na memória prospectiva. Por exemplo, Cockburn e Smith (1988) descobri
ram que os sujeitos mais velhos se saíam pior em testes de lembrar horários 
marcados e dar recados. West (1988) demonstrou que os sujeitos mais velhos se 
esqueciam significativamente mais de dar recados durante as sessões de teste. 
De modo geral, se os sujeitos têm de se lembrar de fazer alguma coisa como parte 
de outras medidas, existe uma diferença de idade. Além disso, os declínios da 
idade tendem a aumentar conforme aumentam a complexidade da tarefa (por 
exemplo, Einstein, McDaniel e Guynn, 1992) e/ou suas demandas de atenção 
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(Einstein et al., 1998) . Por que as pessoas mais velhas são melhores em algumas 
tarefas prospectivas do que em outras permanece uma questão em aberto. Foi 
sugerido que os adultos mais velhos são melhores em tarefas baseadas em acon
tecimentos do que em tarefas baseadas no tempo. No entanto, ignorando as crí
ticas a essa classificação apresentada acima, os achados de Maylor (1998) mili
tam contra uma interpretação simplista. Maylor encontrou diferenças de idade 
significativas em uma tarefa na qual os sujeitos tinham de identificar fotos de 
pessoas famosas, com um componente de memória prospectiva requerendo que 
os sujeitos identificassem as pessoas que usavam óculos. Assim, o experimento 
oferecia muitas deixas baseadas em acontecimentos, mas houve uma diferença 
de idade. Park e colaboradores (1997) também argumentam, plausivelmente, 
que, em certas circunstâncias, as tarefas baseadas no tempo podem estar medin
do o monitoramento do tempo, e não a memória em si. 

Talvez a explicação mais satisfatória se origine da observação de Craik e 
colaboradores (1995) de que as tarefas de memória prospectiva, perversamente, 
estariam mais sujeitas a diferenças de idade ao longo de períodos de tempo rela
tivamente curtos. Assim, se formos solicitados a fazer algo como parte de uma 
tarefa contínua bastante complexa, é mais provável que isso seja esquecido do 
que, por exemplo, se tivermos de lembrar de fazer uma única coisa no período de 
uma semana. É questionável se o paradigma naturalista - relativamente de lon
go prazo - e o de laboratório - relativamente de curto prazo - avaliam o mesmo 
tipo de memória prospectiva. Por exemplo, suponha que uma pessoa tenha de 
jogar um videogame especialmente difícil do tipo "atire neles" e que, sempre que 
atirar no monstro vermelho, deva gritar "bananas". Se ela esquecer de gritar 
sempre que matar o monstro vermelho, isso se deve a esquecer de fazer algo no 
futuro ou a um lapso na realização de um outro componente da tarefa em ques
tão (semelhante a esquecer, por exemplo, que atirar nos monstros amarelos vale 
o dobro de pontos de atirar nos monstros azuis?) .  Em comparação, esquecer de 
telefonar para o experimentador em um determinando momento do dia parece 
mais ser um lapso de memória do que ser distraído por outras coisas que exigem 
a atenção do sujeito exatamente naquele mesmo instante. Devemos observar que 
as demandas das tarefas de memória prospectiva de curto prazo não precisam 
(em termos subjetivos) ser onerosas para induzir uma diferença de idade. Por 
exemplo, a tarefa de Maylor (1998) não poderia exatamente ser descrita como 
difícil. Maentylae e Nilsson (1997) descobriram que as pessoas mais velhas es
queciam muito mais de fazer a tarefa ainda mais s imples de pedir ao 
experimentador que assinasse um papel no final de uma sessão de testes de duas 
horas de duração. Outra consideração é que as tarefas mais de longo prazo, como 
se lembrar de telefonar a alguém em um determinado dia e hora, podem ser 
integradas à rotina geral do cotidiano e assim se tornar parte de um procedimen
to bem-praticado. Entretanto, realizar tarefas concomitantes ou entregar reca
dos durante os encontros com os pesquisadores não é algo em que os adultos 
mais velhos tenham tido prática. Em resumo, as pesquisas atuais sobre a memó
ria prospectiva no envelhecimento podem estar incluindo dois fenômenos muito 
diferentes sob o mesmo nome. A inteligência, todavia, não é um preditor especial
mente sólido em nenhum dos tipos de estudo (Cockburn e Smith, 1988; Maylor, 
1993; 1998) . 
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Em que extensão as pessoas mais velhas são capazes de avaliar suas capaci
dades mentais? A resposta a essa pergunta parece depender muito do tipo de 
memória que estamos considerando. Em um estudo do SS, o sujeito deve julgar a 
adequação de um item que já recuperou da memória: em outras palavras, julgar 
um ato de memória já concluído. Nesse caso, parece que o envelhecimento tem 
pouco efeito (veja a seção de Memória Semântica e Perlmutter, 1978) . Da mesma 
forma, o envelhecimento tem pouco efeito quando julgamos aspectos da memó
ria relativamente abstratos, tal como decidir que tipos de itens ASL são mais 
fáceis de lembrar e quais são as melhores estratégias mnemônicas (Perlmutter, 
1978) . Porém, outros aspectos da memória realmente apresentam um declínio 
relacionado à idade. As diferenças de idade ocorrem principalmente quando: (a) 
deve ser julgado um ato de memória que já foi concluído ou (b) são necessários 
julgamentos globais sobre desempenho passado e futuro. Além disso, como vere
mos a seguir, os problemas metodológicos na testagem deste último aspecto tor
nam impossível interpretar grande parte da literatura de pesquisa. 

Um ótimo exemplo de um ato incompleto de memória é o estado na ponta 
da língua (PL) (para os leitores interessados, observamos que alguns autores 
classificam o PL como parte da memória semântica, e não da metamemória) . 
Essa é uma experiência familiar para a maioria das pessoas. Não conseguimos 
recordar a palavra que estamos buscando, mas conseguimos lembrar algumas de 
suas características, como a primeira letra, o número de sílabas, palavras pàreci
das, e assim por diante. Brown e McNeill (1966) foram os primeiros a investigar 
esse fenômeno intensivamente, dando aos sujeitos definições de palavras obscu
ras e pedindo-lhes que descubram as palavras. Muitas vezes os sujeitos sabiam a 
palavra ou então não tinham nem idéia, mas em algumas ocasiões criava-se um 
estado PL. Normalmente, só conseguiam dar detalhes da palavra (por exemplo, 
57% das vezes conseguiram identificar a primeira letra) . O estado PL não é nada 
além de um aborrecimento quando se trata de definir palavras raras. Mas quan
do acontece nas conversas cotidianas passa a ser uma desvantagem latente. Burke, 
Worthley e Martin (1988) decidiram estudar o estado PL nas pessoas mais ve
lhas, em parte porque os voluntários mais velhos de um estudo que os experimen
tadores estavam realizando tinham se queixado de isso ser um problema. Na 
verdade, as pessoas mais velhas geralmente têm maior dificuldade para lembrar 
palavras e, especialmente, nomes (Crook e West, 1990) . Burke e colaboradores 
pediram aos seus sujeitos que mantivessem registros diários de todos os PL du
rante um período de quatro semanas. Deveriam registrar todos os detalhes da 
palavra que conseguiam lembrar no estado PL e se tinham descoberto a palavra 
que estavam buscando (isto é, se o PL se resolvera) . Burke e colaboradores des
cobriram que os sujeitos mais velhos relataram significativamente mais estados 
PL, embora não houvesse nenhuma diferença de idade na proporção de PLs re
solvidos (mais de 90% das vezes ambos os grupos etários acabaram encontrando 
a palavra procurada) . Entretanto, durante o estado PL, os sujeitos mais jovens 
conseguiam relatar significativamente mais detalhes da palavra (um achado eco
ado por Maylor, 1990b) . Também houve uma diferença de idade nos tipos de 
palavras que geravam PLs. Tanto os sujeitos mais jovens quanto os mais velhos 
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(Einstein et al., 1998) . Por que as pessoas mais velhas são melhores em algumas 
tarefas prospectivas do que em outras permanece uma questão em aberto. Foi 
sugerido que os adultos mais velhos são melhores em tarefas baseadas em acon
tecimentos do que em tarefas baseadas no tempo. No entanto, ignorando as crí
ticas a essa classificação apresentada acima, os achados de Maylor (1998) mili
tam contra uma interpretação simplista. Maylor encontrou diferenças de idade 
significativas em uma tarefa na qual os sujeitos tinham de identificar fotos de 
pessoas famosas, com um componente de memória prospectiva requerendo que 
os sujeitos identificassem as pessoas que usavam óculos. Assim, o experimento 
oferecia muitas deixas baseadas em acontecimentos, mas houve uma diferença 
de idade. Park e colaboradores (1997) também argumentam, plausivelmente, 
que, em certas circunstâncias, as tarefas baseadas no tempo podem estar medin
do o monitoramento do tempo, e não a memória em si. 

Talvez a explicação mais satisfatória se origine da observação de Craik e 
colaboradores (1995) de que as tarefas de memória prospectiva, perversamente, 
estariam mais sujeitas a diferenças de idade ao longo de períodos de tempo rela
tivamente curtos. Assim, se formos solicitados a fazer algo como parte de uma 
tarefa contínua bastante complexa, é mais provável que isso seja esquecido do 
que, por exemplo, se tivermos de lembrar de fazer uma única coisa no período de 
uma semana. É questionável se o paradigma naturalista - relativamente de lon
go prazo - e o de laboratório - relativamente de curto prazo - avaliam o mesmo 
tipo de memória prospectiva. Por exemplo, suponha que uma pessoa tenha de 
jogar um videogame especialmente difícil do tipo "atire neles" e que, sempre que 
atirar no monstro vermelho, deva gritar ('bananas". Se ela esquecer de gritar 
sempre que matar o monstro vermelho, isso se deve a esquecer de fazer algo no 
futuro ou a um lapso na realização de um outro componente da tarefa em ques
tão (semelhante a esquecer, por exemplo, que atirar nos monstros amarelos vale 
o dobro de pontos de atirar nos monstros azuis?) . Em comparação, esquecer de 
telefonar para o experimentador em um determinando momento do dia parece 
mais ser um lapso de memória do que ser distraído por outras coisas que exigem 
a atenção do sujeito exatamente naquele mesmo instante. Devemos observar que 
as demandas das tarefas de memória prospectiva de curto prazo não precisam 
(em termos subjetivos) ser onerosas para induzir uma diferença de idade. Por 
exemplo, a tarefa de Maylor (1998) não poderia exatamente ser descrita como 
difícil. Maentylae e Nilsson (1997) descobriram que as pessoas mais velhas es
queciam muito mais de fazer a tarefa ainda mais s imples de pedir ao 
experimentador que assinasse um papel no final de uma sessão de testes de duas 
horas de duração. Outra consideração é que as tarefas mais de longo prazo, como 
se lembrar de telefonar a alguém em um determinado dia e hora, podem ser 
integradas à rotina geral do cotidiano e assim se tomar parte de um procedimen
to bem-praticado. Entretanto, realizar tarefas concomitantes ou entregar reca
dos durante os encontros com os pesquisadores não é algo em que os adultos 
mais velhos tenham tido prática. Em resumo, as pesquisas atuais sobre a memó
ria prospectiva no envelhecimento podem estar incluindo dois fenômenos muito 
diferentes sob o mesmo nome. A inteligência, todavia, não é um preditor especial
mente sólido em nenhum dos tipos de estudo (Cockbum e Smith, 1988; Maylor, 
1993; 1998) . 
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Em que extensão as pessoas mais velhas são capazes de avaliar suas capaci
dades mentais? A resposta a essa pergunta parece depender muito do tipo de 
memória que estamos considerando. Em um estudo do SS, o sujeito deve julgar a 
adequação de um item que já recuperou da memória: em outras palavras, julgar 
um ato de memória já concluído. Nesse caso, parece que o envelhecimento tem 
pouco efeito (veja a seção de Memória Semântica e Perlmutter, 1978) . Da mesma 
forma, o envelhecimento tem pouco efeito quando julgamos aspectos da memó
ria relativamente abstratos, tal como decidir que tipos de itens ASL são mais 
fáceis de lembrar e quais são as melhores estratégias mnemônicas (Perlmutter, 
1978) . Porém, outros aspectos da memória realmente apresentam um declínio 
relacionado à idade. As diferenças de idade ocorrem principalmente quando: (a) 
deve ser julgado um ato de memória que já foi concluído ou (b) são necessários 
julgamentos globais sobre desempenho passado e futuro. Além disso, como vere
mos a seguir, os problemas metodológicos na testagem deste último aspecto tor
nam impossível interpretar grande parte da literatura de pesquisa. 

Um ótimo exemplo de um ato incompleto de memória é o estado na ponta 
da língua (PL) (para os leitores interessados, observamos que alguns autores 
classificam o PL como parte da memória semântica, e não da metamemória) . 
Essa é uma experiência familiar para a maioria das pessoas. Não conseguimos 
recordar a palavra que estamos buscando, mas conseguimos lembrar algumas de 
suas características, como a primeira letra, o número de sílabas, palavras pareci
das, e assim por diante. Brown e McNeill (1966) foram os primeiros a investigar 
esse fenômeno intensivamente, dando aos sujeitos definições de palavras obscu
ras e pedindo-lhes que descubram as palavras. Muitas vezes os sujeitos sabiam a 
palavra ou então não tinham nem idéia, mas em algumas ocasiões criava-se um 
estado PL. Normalmente, só conseguiam dar detalhes da palavra (por exemplo, 
5 7% das vezes conseguiram identificar a primeira letra) . O estado PL não é nada 
além de um aborrecimento quando se trata de definir palavras raras. Mas quan
do acontece nas conversas cotidianas passa a ser uma desvantagem latente. Burke, 
Worthley e Martin (1988) decidiram estudar o estado PL nas pessoas mais ve
lhas, em parte porque os voluntários mais velhos de um estudo que os experimen
tadores estavam realizando tinham se queixado de isso ser um problema. Na 
verdade, as pessoas mais velhas geralmente têm maior dificuldade para lembrar 
palavras e, especialmente, nomes (Crook e West, 1990) . Burke e colaboradores 
pediram aos seus sujeitos que mantivessem registros diários de todos os PL du
rante um período de quatro semanas. Deveriam registrar todos os detalhes da 
palavra que conseguiam lembrar no estado PL e se tinham descoberto a palavra 
que estavam buscando (isto é, se o PL se resolvera) . Burke e colaboradores des
cobriram que os sujeitos mais velhos relataram significativamente mais estados 
PL, embora não houvesse nenhuma diferença de idade na proporção de PLs re
solvidos (mais de 90% das vezes ambos os grupos etários acabaram encontrando 
a palavra procurada) . Entretanto, durante o estado PL, os sujeitos mais jovens 
conseguiam relatar significativamente mais detalhes da palavra (um achado eco
ado por Maylor, 1990b) . Também houve uma diferença de idade nos tipos de 
palavras que geravam PLs. Tanto os sujeitos mais jovens quanto os mais velhos 
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tiveram maior dificuldade com nomes próprios, mas, no restante, os mais velhos 
tiveram maior dificuldade com os nomes de objetos do cotidiano, e os mais jo
vens, com substantivos abstratos. Uma diferença final observada pelos pesquisa
dores foi que os voluntários mais jovens tendiam ativamente a buscar mental
mente a palavra desejada, ou mesmo pedir a ajuda de alguém, enquanto os mais 
velhos normalmente só ficavam esperando que a palavra "surgisse de repente" 
(embora alguns também utilizassem as mesmas estratégias dos participantes mais 
jovens) . 

Em um estudo semelhante, Cohen e Faulkner (1986) fizeram os sujeitos 
completarem um diário de duas semanas de PLs para substantivos próprios (isto 
é, nomes) . Surpreendentemente, a maioria deles (68%) era nomes de amigos e 
conhecidos. Talvez, como observa Cohen (1989, p.  104), "seja maior a chance de 
esquecermos nomes que raramente usamos" (embora pareça improvável que a 
memória para nomes seja desproporcionalmente pior na velhice, como demonstra 
uma cuidadosa análise de Maylor, 1997) . Mais uma vez, as pessoas mais velhas 
parecem depender apenas da estratégia de esperar que o nome "surja de repen
te". Considerando esses achados, podemos supor que as pessoas mais velhas têm 
dificuldade para recuperar traços frágeis de memória. Isso fica evidente por elas 
terem mais estados PL e, quando em um estado PL, por terem menos detalhes da 
palavra. Já que elas não têm muitos detalhes da palavra-alvo, provavelmente 
acham que não vale a pena uma busca com base em tão poucas informações (o 
produto de uma estratégia de metamemória?) . Inversamente, as pessoas mais 
jovens, capazes de identificar mais sobre a palavra em um estado PL e, portanto, 
com mais informações para agir, provavelmente acharão que vale a pena realizar 
uma busca em suas memórias. 

Um outro aspecto da metamemória é aquilo que a pessoa sabe sobre o estado 
geral de sua memória. Normalmente, a avaliação é feita pedindo-se aos sujeitos 
que preencham um questionário de auto-relato. Incluem-se avaliações da com
petência na memória do dia-a-dia (por exemplo, de 1 para "ruim" a 5 para "exce
lente") e uma estimativa da freqüência com que eles esquecem coisas, desde as 
importantes (como um compromisso) até as triviais (ir ao quarto buscar alguma 
coisa e esquecer o que fora buscar) . Os resultados desse tipo de estudo são 
conflitantes. Em alguns estudos, as pessoas mais velhas relataram um declínio 
em suas capacidades e um concomitante aumento de atos de esquecimento (por 
exemplo, Perlmutter, 1978) . Outros pesquisadores encontraram o inverso: são os 
sujeitos mais jovens os que relatam maior número de lapsos de memória (por 
exemplo, Baddeley, 1983; Rabbitt e Abson, 1990) . Para avaliar a exatidão da 
metamemória dos sujeitos, os escores nos questionários freqüentemente são 
correlacionados com uma bateria de testes de intervalo de memória e também 
com outras medidas psicológicas. A relação entre os escores nos questionários e 
os intervalos de memória também é confusa. Muitos pesquisadores relatam pou
ca correlação entre o desempenho autopredito e as habilidades reais de memória 
(por exemplo, Herrman, 1984; Rabbitt e Abson, 1990; Zelinski, Gilewski e Schaie, 
1993) . Entretanto, outros encontraram uma correlação (por exemplo, Maylor, 
1990a) . Taylor, Miller e Tinkleberg (1993), em um estudo longitudinal, encon
traram uma correlação, em nível de grupo, entre alguns escores de memória e - · 
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auto-relatos (mas não com uma medida da inteligência fluida). Porém, quando 
foram considerados os indivíduos, não foi encontrado nenhum efeito significativo. 

Por que tal confusão? A resposta está nas metodologias utilizadas. Primeiro, 
as pessoas são notoriamente más em quantificar suas capacidades (daí a necessi
dade de psicólogos profissionais!) Rabbitt (1984) observa que uma pessoa só 
pode julgar como está a sua memória comparando-a com a de outras pessoas. 
Mas com a de quem? Com a de pessoas mais jovens (ou com a sua própria memó
ria quando mais jovem)? Com a de seus contemporâneos? Ou com a memória de 
um ser hiperinteligente idealizado? Os sujeitos podem diferir nitidamente em 
seus julgamentos de valor porque usam uma variedade de modelos para formar 
seus julgamentos e, portanto, não estão sendo avaliados com a mesma escala. 

Um problema relacionado refere-se à auto-imagem. As pessoas mais velhas, 
muitas vezes, esperam ficar esquecidas; as jovens, não. Então, as mais velhas 
podem ser mais sensíveis aos lapsos de memória e subestimar suas capacidades 
de forma pouco realista. Não surpreende que exista uma correlação entre a auto
avaliação do esquecimento e o nível de depressão (Collins e Abeles, 1996; Cipolli 
et al., 1996; Rabbitt e Abson, 1990; Thompson et al., 1987) . Outra crítica fre
qüente é que, perversamente, os questionários ainda podem superestimar as ha
bilidades de memória dos sujeitos menos mnemônicos. As informações sobre a 
memória dos sujeitos vêm apenas deles; geralmente não existem evidências 
confirmatórias. Entretanto, no caso dos confessos esquecidos, como podem se 
lembrar de tudo o. que esqueceram? Esse é um argumento interessante e não
testável. Porém, há algumas indicações de que ele é excessivamente pessimista, 
pois vários estudos envolvendo os cônjuges dos sujeitos encontraram uma boa 
correlação entre as habilidades de memória auto-relatadas e as estimativas ofe
recidas pelo cônjuge (Cohen, 1989). Contudo, mesmo os mais ardorosos defen
sores do método dos questionários admitiriam que inevitavelmente haverá algu
ma inexatidão nas auto-avaliações. 

As correlações geralmente baixas entre as auto-avaliações e os reais interva
los de memória provavelmente surgem porque os questionários costumam per
guntar aos sujeitos como é a sua memória na vida real, enquanto os intervalos 
são retirados de testes realizados em condições de laboratório. Por exemplo, a 
maioria dos testes "padrão" de memória avalia um único tipo de memória em 
condições tranqüilas e sem estresse. Na vida real, essas oportunidades raramente 
surgem (Cohen, 1989; Rabbitt e Abson, 1990) . Jonker, Smits e Deeg (1997) ob
servaram que, para muitas pessoas mais velhas, a simples ansiedade por fazer um 
teste de memória pode ser um preditor tão importante quanto a metamemória. 

Também convém observar que, em condições realistas, muitos lapsos de 
memória talvez não se devam à memória em si. Por exemplo, Tenney (1984) 
descobriu que, quando estão procurando alguma coisa cuidadosamente, as pes
soas mais velhas, muitas vezes, não percebem aquele item, colocado em lugar 
errado. Em outras palavras, o problema freqüentemente é de falha de percepção 
e não de memória (se bem que a memória para a localização espacial piora signi
ficativamente na velhice - Uttl e Graf, 1993) . Rabbitt e Abson também observam 
que, em geral, as correlações entre as tarefas de memória nunca são muito boas. 
Por exemplo, treinar os sujeitos para serem bons em um tipo de tarefa de memó
ria de maneira nenhuma melhora seu desempenho em outras, conforme citado 
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anteriormente. Assim, esperar encontrar uma medida geral de metamemória que 
simultaneamente prediga todos os tipos de memória é um ideal equivocado: não 
existe um equivalente de memória do g da inteligência. Em estudos como os de 
Maylor (1990a), que encontraram uma correlação entre auto-relato e grau de 
fracasso, o efeito usualmente se deve a itens específicos do questionário, não a 
um escore global. 

RESUMO - COMO O ENVELHECIMENTO AFETAA MEMÓRIA? 

Infelizmente, a queixa familiar de muitas pessoas mais velhas de que sua 
memória "não é mais o que costumava ser" em geral é justificada. A memória 
diminui na velhice, e, embora algumas áreas continuem relativamente preserva
das (por exemplo, o intervalo "básico" de MCP e alguns aspectos da metamemória), 
a perspectiva é de declínio. Porém, apesar dessa tendência, não parece haver 
nenhum princípio geral subjacente a ela, pois a correlação entre os diferentes 
tipos de memória é quase inexistente. Por todas essas considerações, parece plau
sível que alguns fatores sejam mais importantes do que outros na predição da 
perda de memória relacionada à idade. Por exemplo, o estado emocional, o 
background socioeconômico e o nível de instrução foram sugeridos como 
determinantes plausíveis da habilidade intelectual (veja o Capítulo 2) . West, Crook 
e Barron (1992), em um estudo impressionantemente grande de quase 2.500 
sujeitos, avaliaram o desempenho em uma grande variedade de tarefas de me
mória "realistas" (lembrar nomes de pessoas, reconhecer rostos, e assim por dian
te) . Os pesquisadores também mediram idade cronológica, ''vocabulário, instru
ção, depressão, gênero, estado civil e profissão" (West, Crook e Barron, 1992, p. 
72) . Talvez não surpreendentemente, o nível de vocabulário (também indicativo 
de inteligência geral e de inteligência cristalizada, em especial) explicava uma 
medida de recordação de texto e também, de modo amplo, parte da variabilida
de no desempenho em outras tarefas de memória. O gênero provou ser um preditor 
significativo de tarefas de memória em que os sujeitos tinham de memorizar uma 
lista de compras de supermercado. As mulheres saíram-se melhor, embora isso 
não surpreenda, dados os papéis tradicionais de gênero (observem que Larrabbee 
e Crook, 1993, descobriram que a memória para as tarefas estereotipicamente 
"femininas" apresentava uma tendência de gênero por todo o período da vida e 
não se alterava desproporcionalmente na velhice) . Entretanto, com essas exce
ções, a idade cronológica foi o melhor preditor do desempenho de memória e, de 
modo geral, foi inquestionavelmente o melhor. 

Em um estudo longitudinal de três anos, Zelinski e colaboradores (1993) 
tomaram uma amostra pequena (508 homens e mulheres, dos quais 227 pude
ram ser retestados) e avaliaram a relação entre memória, vocabulário e testes de 
"raciocínio superior" (essencialmente, inteligência fluida) . Também foram 
registrados escolaridade e outros dados biográficos. Os pesquisadores encontra
ram um quadro menos definido do que o de West e colaboradores. Embora a 
idade fosse um bom preditor do desempenho em algumas tarefas de memória 
(especialmente no caso dos sujeitos que apresentavam um declínio muito acen
tuado), o "raciocínio superior" também tinha um efeito significativo e indepen-
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dente de qualquer influência de idade. Isso não surpreende se lembrarmos o 
alerta de Rabbitt, citado no Capítulo 2, de que praticamente todo declínio inte
lectual está ligado a uma queda na inteligência fluida (como Zelinski e colabora
dores reconhecem). Entretanto, os autores descobriram que a idade tinha uma 
forte relação com o declínio de memória, que não podia ser atribuído aos efeitos 
coincidentes de mudanças na inteligência fluida. Provavelmente a explicação 
mais econômica dos resultados é que não existe nenhuma explicação econômica 
dos resultados. Contudo, seria surpreendente se o envelhecimento e o declínio 
intelectual fluido não fossem, pelo menos em parte, responsáveis pelo declínio 
de memória. Mas isso traz a pergunta - qual é a natureza da ligação? 

Foi sugerido que o declínio da memória pode dever-se parcialmente às mu
danças fisiológicas no cérebro da pessoa que está envelhecendo, e que o declínio 
no funcionamento neural se reflete em um declínio concomitante na inteligência 
fluida e na memória. A priori, essa é uma suposição razoável. O declínio no nú
mero e na eficiência dos neurônios (veja o Capítulo 1) significa que o sistema 
físico de armazenamento da memória está inevitavelmente comprometido, o que 
possibilita conseqüências psicológicas (veja Rosenzweig, 1996) . Por exemplo, 
usando PET scans, Cabeza e colaboradores (1997) e Madden e colaboradores 
(1999) encontraram diferenças significativas nos padrões de atividade cerebral 
de adultos mais velhos e mais jovens durante as tarefas de memória. Isso poderia 
ser produto de diferentes estratégias usando diferentes áreas do cérebro, e não 
um declínio físico. Entretanto, em um nível mais fundamental, estudos com ani
mais - roedores velhos - demonstraram que os neurônios mais velhos geralmen
te apresentam um declínio de eficiência na aprendizagem e nas tarefas de me
mória (por exemplo, Russell, 1996; Shen et al., 1997), e a modelagem estatística 
indica que provavelmente existe mais ruído neural nos cérebros humanos mais 
velhos, o que interfere com o processamento exato dos sinais (Allen et al., 1 998) . 
Em um nível anatômico mais amplo, os estudos têm relacionado o declínio da 
memória na velhice com mudanças anatômicas e funcionais nos lobos frontais 
(por exemplo, Haenninen et al., 1997; Purcell et al., 1998; Stuss et al., 1996) e 
no hipocampo (por exemplo, de Leon et al., 1997; Golomb et al., 1996) . O declínio 
nessas áreas pode explicar muito bem vários déficits de memória dos adultos 
mais velhos. Uma vez que o hipocampo, entre outros papéis, age como uma "es
tação de retransmissão" entre a MCP e a MLP, um déficit em seu funcionamento 
terá conseqüências particularmente sérias. Da mesma forma, um déficit no fun
cionamento do lobo frontal pode atrapalhar profundamente o planejamento e a 
ordenação das lembranças. 

Adotando uma abordagem levemente diferente, podemos observar que as 
habilidades de memória que não declinam fazem parte da inteligência cristaliza
da (conhecimento de fatos, procedimentos, e assim por diante) . Costumam ocor
rer problemas quando os sujeitos têm de processar informações novas e simulta
neamente lidar com outras tarefas (isso é visto muito claramente nas tarefas de 
memória funcional) . Assim, não surpreende que essas tarefas estejam solidamen
te correlacionadas com a inteligência fluida e a eficiência neural geral, conforme 
já citado. Igualmente, Rabbitt (1988b) observou que os escores em vários testes 
de MCP e de MLP não apresentavam correlação entre si se o desempenho no teste 
de inteligência fosse parcializado. Isso indica que os declínios de memória, como 
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os declínios de desempenho intelectual, tendem a ocorrer em processos especial
mente sensíveis ao estado das funções neurais. Mas novamente é importante não 
supor, automaticamente, que essas mudanças sejam inevitáveis ou totalmente 
físicas. Por exemplo, Rabbitt (1988b) insiste em dizer que nem todo declínio de 
memória pode ser atribuído a mudanças na inteligência fluida (nem nos tempos 
de reação dos sujeitos, que também foram medidos) . Também é possível que, 
pelo menos em parte, a falta de prática das habilidades mentais provoque um 
declínio nos sistemas neurais pelo desuso. Além disso, o estilo geral de vida pode 
ter sérias conseqüências. Por exemplo, o estresse prolongado eleva alguns níveis 
hormonais que podem acentuar a atrofia hipocampal (Bremner e Narayan, 1998). 

LEITURAS RECOMENDADAS 

Baddeley (1983) apresenta uma introdução extremamente legível à psicolo
gia geral da memória, e eu recomendo seu livro com entusiasmo. Baddeley (1995) 
é um texto mais avançado, mas ainda razoavelmente acessível a um não-especia
lista. Boas introduções aos estudos sobre envelhecimento e memória são encon
tradas no Capítulo 11  de Schaie e Willis (1991), Capítulo 8 de Perlmutter e Hall 
(1992), em Cohen (1996), em Craik e colaboradores (1995) e em Rabbitt (1998). 
Woodruff-Pak (1997) apresenta uma discussão dos aspectos neurológicos das 
mudanças de memória. (Para informações complementares, veja Referências bi
bliográficas.) 



Envelhecimento e Linguagem 

INTRODUÇÃO 

O efeito do envelhecimento sobre as habilidades lingüísticas raramente é 
examinado com mais detalhes nos textos gerontológicos gerais, além de uma 
rápida olhada nas mudanças das características físicas da voz e no declínio da 
capacidade de recordar histórias. Isso é uma pena, pois existe uma literatura 
de pesquisa bastante considerável sobre o assunto - não tão vasta quanto sobre 
o envelhecimento e a memória ou sobre a demência, mas certamente suficiente 
para merecer mais do que um breve aceno de reconhecimento. A "linguagem" 
compreende não apenas a produção e a compreensão da fala, mas também, é 
claro, da escrita e da leitura. Este capítulo concentrar-se-á na última dessas 
habilidades, pois é sobre ela que temos as melhores teorias e que a maioria das 
pesquisas tem-se concentrado. 

Introspectivamente, a leitura é percebida como um processo bastante auto
mático e instantâneo, mas de fato ela envolve a coordenação de várias habilida
des diferentes, das bem básicas às muito complexas. A priori, a leitura normal 
envolve no mínimo os seguintes processos: primeiro, deve haver um mecanismo 
mental para identificar letras individuais, para distingui-las de, digamos, borrões 
de tinta a esmo ou letras de um alfabeto estrangeiro. Além disso, deve haver um 
método de identificar se a seqüência de letras forma palavras reais ou é apenas 
uma seqüência sem sentido (por exemplo, aslkdhf) e também de avaliar como a 
palavra deve ser pronunciada (isto é, de transformá-la de representação impres
sa em falada) . Seguindo-se a esses estágios, deve haver a habilidade de julgar se 
as seqüências de palavras formam frases significativas. Essas têm de ser avalia
das quanto à sua aceitabilidade sintática e semântica. Por exemplo, a frase: 
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peixinhos dourados são bons bichinhos de estimação 

é sensata, ainda que banal. A frase: 

hipóteses são bons bichinhos de estimação 

é mais interessante, mas obviamente é absurda. Dizemos que ela é semanti
camente inaceitável (em termos bastante amplos, a semântica é a expressão do 
significado) . Entretanto, a sintaxe da frase (falando-se de modo superficial, sua 
gramática) é aceitável. Inversamente, uma frase como: 

peixinhos dourados é bons bichinhos de estimação 

é sintaticamente inaceitável (porque está gramaticalmente errada), mas 
poderíamos dizer que ela ainda transmite um significado e, portanto, é semanti
camente aceitável. Um estágio final no processo de leitura envolve extrair signi
ficado das frases. A introspecção mostra que nós não lembramos todas as pala
vras que lemos - em vez disso, lembramos a trama geral da história. Assim, os 
leitores precisam ter um método para extrair os aspectos-chave do texto. 

Não devemos supor que todo o processamento segue uma única direção, da 
habilidade básica de reconhecer letras à habilidade relativamente complexa de 
extrair significado, pois as últimas operações podem enviar informações de volta 
na cadeia de processamento para acelerar a leitura. Por exemplo, suponha que 
alguém esteja lendo uma passagem de um texto escrito com uma caligrafia incri
velmente malfeita e que algumas letras estejam completamente irreconhecíveis, 
representadas abaixo por xs: 

Ix is xoubtful if anx axxixtance is rexxired. Remxmbxr the xroverb: txo maxy 
coxks xpoil the xxxxh. 

A maioria dos leitores não terá muita dificuldade para decodificar essa men
sagem. Há várias razões para isso. Em primeiro lugar, palavras como xoubtful e 
xroverb só podem ser doubtful e proverb. Para compreender o que as letras 
indecifráveis representam, o leitor utiliza seu conhecimento de quais combinações 
de letras formam palavras reais. Em outros casos, é usado o conhecimento semân
tico. Por exemplo, Ix sozinho poderia ser If, It, In ou Is. Mas Ix is só faz sentido se Ix 
for It. A palavra final da passagem "xxxxh" é irreconhecível sozinha, mas é facil
mente reconhecida como broth, porque é a última palavra de um ditado muito 
conhecido: It is doubtful if any assistance is required. Remember the proverb: Too 
many cooks spoil the broth. (Duvido que seja necessária alguma ajuda. Lembre-se do 
provérbio: Onde muitos metem a colher, a coisa não dá certo. [Literalmente: Cozi
nheiras demais estragam o molho.]) Esse é um exemplo de facilitação semântica, 
em que o conteúdo semântico da passagem permite que a pessoa adivililfo as pala
vras que estão porvir. Isso não se aplica apenas à leitura de uma caligrafia desleixada. 
Em textos impressos comuns, usamos nossa expectativa para facilitar o reconheci
mento das palavras, e foi demonstrado que as palavras logicamente ligadas ao que 
acabamos de ler são lidas mais rapidamente do que as palavras menos predizí�eis. 
Assim, se estamos lendo sobre animais, leríamos tigre mais rápido do que maçã. Em 
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situações experimentais formais, o fenômeno é testado apresentando-se aos sujei
tos uma palavra ou frase (o "princípio") e depois uma palavra que pode ou não 
estar semanticamente relacionada ao princípio. Os sujeitos normalmente devem 
decidir se a palavra é ou não uma palavra, ou dizer a palavra em voz alta. Em 
ambos os casos, as respostas são mais rápidas se o princípio estiver semanticamen
te relacionado. Ainda se debate inflamadamente como a facilitação ocorre, mas de 
modo geral parece que a mente coloca "de plantão" as representações mentais de 
palavras semanticamente relacionadas, de modo que, se elas aparecem, o seu sig
nificado é acessado com maior rapidez. 

Uma consideração final é o papel da memória. Obviamente, sem a MLP 
(memória ,de longo prazo) seria impossível ler uma história e compreendê-la, 
simplesmente porque esqueceríamos a trama continuamente. Menos óbvia é a 
necessidade da memória funcional (veja o Capítulo 2 ou o Glossário), mas deve
mos ser capazes de lembrar o que acabamos de ler; caso contrário, quando che
gássemos ao final da frase, teríamos esquecido seu significado, e isso seria espe
cialmente verdadeiro no caso de frases longas e tortuosas como esta. 

Assim, a leitura envolve a ativa integração de várias habilidades perceptuais, 
cognitivas, lingüísticas e de memória. Não deve ter escapado à atenção de alguns 
leitores que os processos envolvidos na compreensão da linguagem falada são 
semelhantes. Deve haver a capacidade de reconhecer letras ou palavras; de iden
tificar se elas são pronunciadas corretamente; de identificar o significado e se as 
frases são sintaticamente aceitáveis e, finalmente, de extrair a essência de uma 
mensagem falada. Obviamente, existem diferenças - a leitura é acessada visual
mente, e a fala, acusticamente, de modo que os leitores podem olhar novamente 
para algo que não compreenderam (e realmente olham), enquanto os ouvintes 
habitualmente têm menos oportunidades de fazer uma coisa parecida, tendo de 
pedir a quem está falando que repita o que não entenderam. A fala e a escrita 
também têm convenções diferentes. A escrita, por exemplo, costuma ser mais 
formal e gramaticalmente correta. Na verdade, existe um considerável debate 
sobre se a fala e a escrita têm algum processo em comum (Olson, Torrance e 
Hildyard, 1985) . Neste capítulo, não trataremos desse debate, mas já que a leitu
ra e a escrita têm processos funcionalmente análogos, o exame dos efeitos do 
envelhecimento sobre as duas habilidades será realizado simultaneamente, com 
o exame da leitura em primeiro lugar e depois as habilidades de escuta ou audi
ção (sobre as quais existem evidências de pesquisa) . Porém, não está necessaria
mente implícito que uma mudança em uma subabilidade de leitura está automa
ticamente ligada a uma mudança na subabilidade de escuta análoga. Também 
devemos observar que os efeitos do envelhecimento sobre as habilidades de fala 
e de escrita têm recebido relativamente pouca atenção, mas os achados experi
mentais existentes serão trazidos nos momentos apropriados dos comentários. 

O PAPEL DA LEIT URA NO ES TILO DE VIDA DAS PESSOAS MAIS VELHAS 

Uma vez que a leitura é uma atividade s�dentária, muitas vezes se imagina 
que as pessoas mais velhas passam mais tempo lendo do que as mais jovens. De 
fato, certas evidências apontam na direção oposta (por exemplo, National Council 
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on Aging, 1975) . Apesar das mais meritórias intenções, as pessoas geralmente 
não lêem mais depois de se aposentar, quando poderiam fazer isso por terem 
muito mais tempo livre. Os adultos mais velhos que lêem muito foram quase 
invariavelmente leitores vorazes quando jovens. Se considerarmos apenas os adul
tos mais velhos que são leitores ativos, então existem certas diferenças intrigan
tes entre eles e seus pares mais jovens. Os leitores mais velhos ativos passam 
mais tempo lendo (por exemplo, Rice, 1986a), mas significativamente a maior 
parte do tempo é reservada à leitura de jornais e revistas (por exemplo, Ribovich 
e Erikson, 1 980; Rice, 1986a) . Isso significa que a "prática" de leitura dos mais 
velhos pode ser de pior qualidade, porque o conteúdo dos jornais pode ser fácil 
comparado às exigências de um romance "de peso", por exemplo. Da mesma 
maneira que a falta de treino intenso reduz o desempenho de um atleta, a falta 
d e  leitura d e  textos suficientemente exigentes pode provocar um declínio nas 
habilidades de leitura. Não se sabe por que ocorre esta mudança nos hábitos de 
leitura. Recursos mentais reduzidos podem significar que algumas pessoas mais 
velhas já não teriam o rigor intelectual para desbravar um Dostoievsky e Cia. 
Alternativamente, quando chegam à velhice, muitos sentem que já leram quase 
toda a ficção que gostariam de ler e não querem reler obras das quais já conhe
cem o enredo. Uma visão mais cínica é que as pessoas mais velhas sentem que 
lhes resta muito pouco tempo para que o desperdicem penando para chegar ao 
fim de tediosos "clássicos". Os adultos mais jovens talvez leiam obras "pesadas" 
para "aperfeiçoar-se". Os mais velhos já não têm esse impulso competitivo. Seja 
qual for a razão, eles escolhem leituras "fáceis", tipo periódicos, jornais ou ficção 
"leve" 90% do tempo. Além disso, eles parecem se divertir tanto com suas leitu
ras quanto os adultos mais jovens (Bell, 1980; Rice, 1 986a) . 

LIMITAÇÕES FISIOLÓGICAS 

Conforme comentamos no Capítulo 1, a visão da maioria das pessoas mais 
velhas piora e a acuidade visual ("poder de foco") diminui. Um estudo (Bell, 1980) 
estima que cerca de 23% das pessoas mais velhas residentes na comunidade são 
incapazes de ler textos em impressão normal. Um-a solução para esse problema é 

,, imprimir livros com caracteres maiores (para os que entendem a terminologia 
técnica, 18-20 ponto, aproximadamente o tamanho dos títulos principais deste 
livro) . Talvez o exemplo mais conhecido disso no Reino Unido seja a série Ulverscroft. 
A impressão maior facilita a leitura para os que não enxergam bem, mas um estudo 
demonstrou que há desvantagens, pelo menos no Reino Unido. A primeira decorre 
do fato de os livros de letras grandes terem um mercado relativamente pequeno. 
Os adultos mais jovens com deficiências visuais costumam usar um equipamento 
de aumento e conseguem lidar com o tamanho normal de impressão. Portanto, o 
principal mercado são as pessoas mais velhas. Esse mercado fica ainda mais restri
to, porque poucos leitores compram livros de letras grandes - mas os retiram da 
biblioteca local. Isso significa que os editores tendem a se limitar à ficção mais leve 
e "segura", que parece agradar mais ao público, tal como James Herriot, Agatha 
Christie, Catherine Cookson, e assim por diante. Embora não haja nada de errado 
com esses autores, essa política significa que uma pessoa mais velha com proble-
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mas de visão está restrita em sua escolha a textos que, provavelmente, não amplia
rão suas capacidades de leitura. Uma consideração adicional é que muitas pessoas 
mais velhas ficarão limitadas na quantidade de livros que poderão ler. Os livros de 
letras grandes são pesados, e elas levarão para casa menos livros do que levariam 
se fossem mais jovens, simplesmente porque não conseguem carregar mais (Bell, 
1980). Além disso, há algumas evidências de que embora o tamanho grande de 
impressão possa aumentar a velocidade com que as palavras são lidas em voz alta, 
ele pode diminuir a velocidade com que elas são lidas silenciosamente (Bouma et 
ai., 1982) . Entretanto, Lovie e Whittaker (1998) encontraram evidências limitadas 
de que o tamanho de impressão influencia a velocidade de leitura. Como observa
mos no Capítulo 2, ajustar o tamanho das letras impressas nos testes de inteligên
cia diminuiu, mas não eliminou, as diferenças de idade (Storandt e Futterman, 
1982), e Rosenstein e Glickman (1994) descobriram que o tamanho maior de 
impressão não teve nenhum efeito sobre o desempenho em um teste de seleção de 
pessoal. O tipo de letra usado também pode afetar a velocidade de leitura 
(Vanderplas e Vanderplas, 1980), embora Cerella e Fozard (1984) tenham desco
berto que tomar a impressão mais difícil de ler não afetava diferencialmente as 
pessoas mais velhas em relação às mais moças. 

Devemos observar que muitas pessoas mais velhas não estão cientes de te
rem problemas de visão. Holland e Rabbitt (1989) afirmam que todos os sujeitos 
com mais de 50 anos fizeram avaliações subjetivas quase idênticas de sua ·visão, 
embora, na realidade, houvesse uma nítida deterioração nos sujeitos mais ve
lhos. Porém, um declínio nas capacidades percentuais não significa apenas que 
as pessoas mais velhas precisam de letras maiores e/ou aparelhos auditivos. Uma 
perda sensorial pode afetar diretamente a eficiência com que a informação é 
processada. Por exemplo, Rabbitt (1989) observou que as pessoas mais velhas 
com uma leve perda auditiva (35-SOdb) tinham maior dificuldade em lembrar 
listas de palavras faladas, mesmo que fossem capazes de repeti-las perfeitamente 
antes, quando elas lhes foram faladas. Parece que as pessoas mais velhas com 
prejuízo auditivo são capazes de perceber as palavras, mas precisam fazer um 
esforço maior para isso, o que as deixa com menos recursos mentais para codificá
las e lembrá-las. Que não existe nada de errado com sua memória é demonstrado 
pelo fato de que, se os sujeitos recebem listas impressas de palavras, não há ne
nhuma diferença entre o seu desempenho e o de controles com audição normal 
(isto é, o efeito se limitava à circunstância em que ouvir fazia parte da cadeia de . 
processamento) . Schneider (1997) apresenta evidências de que muitos dos pro- . 
blemas de percepção de fala na velhice podem estar em processos relativamente 
periféricos, em vez de cognitivos. Ele demonstra que a degeneração coclear e as 
mudanças relativamente pequenas na fidelidade da transmissão dos sinais po
dem atrapalhar muito mais, por exemplo, o ato de acompanhar conversas em um 
ambiente barulhento ou em um ritmo muito rápido. 

A voz também sofre mudanças. As alterações superficiais óbvias, elevação · 
do tom e fraqueza da projeção, decorrem de vários fatores, incluindo desgaste 
muscular e redução da capacidade pulmonar. Outras mudanças podem resultar 
de fenômenos relativamente modernos, como dentaduras (mal-ajustadas) e ci
garro (Thompson, 1988) . Essa perda de eficiência vocal também se manifesta em 
uma lentificação do ritmo de articulação na fala normal improvisada, na leitura · 

... 
' 
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de um texto e nos tempos de reação para pronunciar palavras (por exemplo, 
Laver e Burke, 1993; Oyer e Deal, 1989; Ryan, 1972) . Entretanto, devemos ob
servar que o ritmo de fala mais lento se correlaciona significativamente com o 

intervalo de memória (Multhaup, Balota e Cowan, 1996), implicando também 
uma conexão cognitiva. 

A caligrafia sofre mudanças (veja Miller, 1987), em grande parte ligadas à 
deterioração física. Fora os efeitos de condições como os estágios iniciais da de
mência (Slavin et al., 1 999) e da doença de Parkinson (por exemplo, Contreras
Vidal, Teulings e Stelmach, 1995), o envelhecimento "normal" também apresen
ta seus problemas. Por exemplo, o controle preciso sobre a coordenação espacial 
dos movimentos dos dedos e pulso envolvidos na escrita à mão declina na velhice 
(Contreras-Vidal, Teulings e Stelmach, 1998) e, geralmente, a pessoa é menos 
eficiente no uso do feedback visual (Slavin, Phillips e Bradshaw, 1996) . Entretan
to, nem todas as diferenças de idade se devem necessariamente a fatores físicos . 
Por exemplo, convém notar que muitos adultos mais velhos que são "natural
mente" canhotos utilizam a mão direita (que é menos eficiente) para escrever, 
simplesmente porque até uma época relativamente recente muitas escolas obri
gavam todas as crianças a escreverem com a mão direita (veja Beukelaar e 
Kroonenberg, 1986) . Isso pode distorcer os achados sobre certas diferenças de 
idade na habilidade de escrever à mão. Os efeitos dessas mudanças, além da 
aparência estética da caligrafia, são mistos. Dixon, Kutzman e Friesen (1993) 
descobriram que, acima de tudo, a velocidade de escrita diminui com a idade em 
urna ampla variedade de tarefas escritas. Entretanto, em certa extensão, isso é 
moldado pelo nível de familiaridade das tarefas: quanto mais familiar a tarefa, 
menor a diferença de idade. Além disso, quanto mais as tarefas foram pratica
das, menor se tornou a diferença de idade (recordando os achados de . Rabbitt 
sobre o efeito da prática nos tempos de reação, relatados no Capítulo 2). 

RECONHECIMENTO DE PALAVRAS 

Há várias maneiras de testar a capacidade de ler palavras, mas duas das 
mais comuns são a tarefa de decisão léxica e a tarefa de latência de nomea
ção. A primeira requer que os sujeitos simplesmente decidam se um grupo de 
letras forma uma palavra (observe que os sujeitos não precisam identificar o que 
a palavra "diz") . Urna tarefa de latência de nomeação mede quão rapidamente 
um sujeito consegue ler urna palavra em voz alta. Geralmente, as .pessoas mais 
velhas não se saem pior .do que as mais jovens quando a tarefa é apresentada em 
sua forma convencional (por exemplo, Bowles e Poon, 1985; Cerella e Fozard, 
1 984) . Entretanto, se as tarefas são tomadas mais difíceis ou mais complexas, 
freqüentemente aparece um decréscimo pela idade. Por exemplo, Bowles e Poon 
(1981) · descobriram isso quando os sujeitos receberam urna tarefa de decisão 
léxica modificada. Os sujeitos tinham de julgar agrupamentos de pares de letras, 
em que ambos precisavam formar palavras reais para ser dada urna resposta 
"sim". Allen e colaboradores (1993) manipularam a dificuldade das palavras usa
das em uma tarefa de decisão léxica de forma a modificar aspectos do 
processamento relativamente periféricos (tal como alterar a facilidade côm que 
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o s  estímulos podiam ser codificados) e relativamente centrais (tal como a fre
qüência das palavras) . Os pesquisadores concluíram que as diferenças de idade 
costumam surgir em processos mentais periféricos, e não nos centrais (por exem
plo, não houve nenhuma diferença de idade induzida pela freqüência das pala
vras) . Isso é ecoado pelos achados de Madden (1992) , que descobriu que as 
diferenças de idade eram maiores quando a aparência visual das palavras (o que 
provavelmente é um aspecto bastante periférico) era manipulada. Provas da au
sência de diferenças em um nível central são fornecidas por Karayanidis e cola
boradores (1993), entre outros autores, que não encontraram nenhuma diferen
ça entre os padrões de EEG de adultos mais velhos e mais jovens durante uma 
tarefa de decisão léxica (embora existam algumas diferenças quando são encon
tradas palavras vistas antes, esse é essencialmente um efeito de memória, e não 
de reconhecimento) . Geralmente, na medida em que a dificuldade da tarefa au
menta, também aumenta o tamanho da diferença de idade. Entretanto, Myerson 
e colaboradores (1997) demonstraram que isso pode ser reduzido a urna plotagem 
de Brinley - em outras palavras, o fenômeno geral pode ser explicado em termos 
da hipótese de lentificação geral (para maiores detalhes, veja o Capítulo 2) . 

Nos experimentos de facilitação semântica, as pessoas mais velhas geral
mente são mais lentas (corno em muitos experimentos de tempo de reação - veja 
o Capítulo 2) . Mas os sujeitos mais velhos obtêm uma vantagem desproporcional
mente maior com isso, se compararmos com o reconhecimento das palavras vis
tas isoladamente (Laver e Burke, 1993; Myerson et al., 1992; embora alguns 
autores anteriores, como Craik e Rabinowitz, 1984, não tenham encontrado ne
nhuma diferença) . Em um nível, a explicação desse fenômeno é simples - "um 
cavalo lento vai economizar mais tempo do que um cavalo rápido quando a dis
tância é reduzida em quantidade constante" (Laver e Burke, 1993, p. 35) . Se um 
cavalo corre a 40 quilômetros por hora e outro, a 20 quilômetros por hora, então 

·cortar a distância da corrida de 40 para 20 quilômetros economizará trinta mi
nutos para o cavalo mais rápido e uma hora para o mais lento. De maneira seme
lhante, se as pessoas mais velhas estão reagindo com menor rapidez, então a 
facilitação (que na verdade diminui a "distância" computacional) vai beneficiar 
mais os sujeitos mais velhos (veja também Bennett e McEvoy, 1999) . 

Espera-se que o conhecimento da pronúncia das palavras também esteja 
preservado na velhice e, em geral, é o que acontece (se bem que a velocidade com 
que as palavras são pronunciadas pode diminuir - veja acima) . Geralmente, a 
pronúncia é testada apresentando-se aos sujeitos uma lista de palavras com grafia 
irregular (como yacht, dessert) e pedindo-se que as digam em voz alta. Uma vez 
que as palavras não seguem as regras convencionais de soletração, sua pronún
cia não pode ser calculada a partir de primeiros princípios. Por exemplo, pronun
ciar dessert pelas regras convencionais resultaria na apresentação falada de desert 
(e vice-versa) . Os leitores que já leram o Capítulo 2 perceberão que as habilida
des de pronúncia fazem parte, portanto, da inteligência cristalizada (amplamen
te falando, conhecimento geral), que é em grande parte "à prova de idade". Disso 
decorre que a capacidade de pronúncia deveria permanecer estável na velhice. 
Nelson e O'Connell (1978) examinaram a capacidade de pronúncia de 120 adul
tos de 20-70 anos e não encontraram nenhuma correlação significativa entre o 
escore de teste e a idade cronológica (Nelson e McKenna, 1 973) . Essa lista de 

' 
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palavras foi transformada no National Adult Reading Test ou NART. Um estudo 
subseqüente de Crawford e colaboradores (1988) encontrou uma correlação le
vemente negativa entre a idade e o escore no NART, mas isso desaparecia quando 
o nível de instrução ou a classe social eram parcializados na equação. Portanto, 
concluíram os autores, "a idade tem pouco ou nenhum efeito sobre o desempe
nho no NART" (p. 182) . Devido a esses argumentos, o NART passou a ser ampla
mente utilizado como um rápido avaliador da inteligência cristalizada, especial
mente com sujeitos mais velhos com demência ou com algum outro tipo de lesão 
cerebral que mantêm a capacidade de ler, mesmo que sejam incapazes de outras 
tarefas intelectuais (por exemplo, Brayne e Beardsall, 1990; Carswell et al., 1997; 
O'Carroll, Baikie e Whittick, 1987; O'Carroll e Gilleard, 1 986; embora isso agora 
esteja sendo discutido - veja o Capítulo 6) . Porém, o NART não é necessariamen
te um guia totalmente exato. Quando palavras do NART são colocadas no con
texto de uma frase, o desempenho geralmente melhora (Conway e O'Carroll, 
1997, que transformaram esse formato em um novo teste - o Cambridge Contextual 
Reading Test (CCRT) - veja Beardsall, 1998) . Em outros casos, o NART pode supe
restimar o nível de inteligência (Mockler, Riordan e Sharma, 1 996) . Uma versão 
norte-americana do NART (chamada, não surpreendentemente, Ameri.can NART, 
AMNART ou ANART) produziu padrões de resultados um pouco diferentes em 
grupos mais velhos de americanos brancos e negros demenciados e não
dernenciados (Boekamp, Strauss e Adams, 1995) . É difícil obter um quadro glo
bal claro a partir desses e de outros estudos semelhantes, simplesmente porque 
foram usadas amostras diferentes de pessoas (por exemplo, algumas têm demên
cia, algumas não; entre os estudos de demência, foram usados diferentes critérios 
de classificação, e assim por diante) . A conclusão geral de muitos pesquisadores 
é que o NART é um bom preditor geral do estado intelectual (e o café da manhã: 
o consumo de cereais e o escore de teste estão positivamente relacionados; Smith, 
1 998), mesmo que o formato mais breve (e mais rápido) não tenha tanta preci
são, compreensivelmente (Bucks et al., 1996), e o teste completo não seja abso
lutamente preciso (veja Law e O'Carroll, 1998) . 

Poderíamos esperar que as habilidades de ortografia na velhice tivessem o 
mesmo destino do reconhecimento das palavras. O conhecimento das regras de 
pronúncia e grafia é uma habilidade cristalizada e, corno tal, deveria ser relativa
mente imune aos efeitos do envelhecimento. Contudo, há evidências de que não 
é isso o que acontece. MacKay, Abrams e Pedroza (1999) observaram que os 
sujeitos mais velhos eram tão hábeis quanto os mais jovens em detectar erros de 
grafia em uma lista de palavras. Porém, havia uma diferença de idade na capaci
dade de recuperar da memória as palavras correta e incorretamente ·escritas. 
MacKay e Abrams (1998), assim como Stuart-Hamilton e Rabbitt (1997) ,  tam
bém descobriram que as grafias erradas aumentavam na velhice. Esses déficits 
relacionados à idade não são diretamente atribuíveis à lentificação geral, inteli
gência cristalizada ou nível de instrução. Stuart-Hamilton e Rabbitt descobriram 
que a inteligência fluida é um bom preditor das habilidades de ortografia, en
quanto Mackay e cá-pesquisadores estão (no momento em que escrevo) desen
volvendo uma fascinante teoria, ligando o declínio a um déficit mais específico 
de codificação lingüística (veja MacKay, Abrams e Pedroza, 1999) . Em parte, a 
teoria se baseia na hipótese do déficit de transmissão (MacKay e Burke, 1990), 
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segundo a qual os conceitos são armazenados em "nodos" interconectados. O 
envelhecimento enfraquece essas conexões e a facilidade com que os nodos são 
ativados, embora isso possa ser compensado pela prática regular e/ou estimulação 
por mais deixas. Assim, entre outras coisas, novas informações estão mais sujei
tas ao processamento ineficiente do que as antigas, e o reconhecimento é mais 
fácil do que a recordação. 

PROCESSAMENTO SINTÁTICO 

Foram realizadas relativamente poucas pesquisas sobre o processamento se
mântico ou sintático, independentemente das considerações concomitantes da 
recordação de textos. Entretanto, uma exceção notável é uma série de excelentes 
artigos de Susan Kemper sobre as mudanças no processamento sintático das pes
soas mais velhas. Kemper (1986) pediu que adultos mais jovens e mais velhos 
imitassem frases criando novas com a mesma estrutura sintática. Ela descobriu 
que os sujeitos mais velhos só conseguiam imitar confiavelmente as frases curtas; 
as frases longas, especialmente as que continham adjuntos inseridos, eram as 
mais difíceis de imitar. Baum (1993) também descobriu que aumentar a comple
xidade sintática das frases resultava em diferenças de grupos etários em uma 
tarefa de repetição de frases; isso também ocorria quando as frases eram usadas 
em uma tarefa de decisão léxica. Obler e colaboradores (1991) encontraram 
efeitos semelhantes da sintaxe sobre a compreensão de frases. Esse declínio sin
tático também se reflete na linguagem espontânea do cotidiano. Kynette e Kemper 
(1986) observaram que a diversidade das estruturas sintáticas diminui com a 
idade, enquanto aumentam os erros, como a omissão de artigos e o uso de tem
pos errados. Em uma linha semelhante, Kemper (1992) descobriu que adultos 
mais velhos e mais jovens apresentavam o mesmo número de fragmentos de 
frase. em sua fala espontânea. Porém, os fragmentos dos adultos mais jovens 
tendiam a ser de "melhor qualidade", tipo falsos inícios de declarações, ao passo 
que os adultos mais velhos tendiam a produzir essas declarações incompletas 
como um "enchimento" durante uma pausa. Kemper e Rash (1988) relataram 
outros exemplos desse declínio. Por exemplo, o número médio de orações sintá
ticos por frase caía de 2,8, aos 50-59 anos, para 1,7, aos 80-89. Os pesquisadores 
também avaliaram a profundidade Yngve da sintaxe, que é uma técnica bastan
te complexa que dá à frase um "escore" de complexidade sintática (quanto mais 
alto o escore, mais sofisticada a construção) . Os escores Yngve declinam com a 
idade, mas - e isso é fascinante - se correlacionam bem (r = 0,76) com o interva
lo de dígitos. Assim, quanto melhor a memória, melhor a sintaxe. Existe uma 
explicação atraentemente simples para esse achado. As frases sintaticamente com
plexas são quase invariavelmente mais longas do que as simples e, para construí
las ou compreendê-las, é exigido mais da memória. Ou, colocando simplesmente, 
mais palavras têm de ser lembradas de cada vez. Essa é uma explicação plausível · 

de por que as pessoas mais velhas simplificam sua sintaxe - elas sabem que sua 
memória funcional já não tem a mesma capacidade da juventude, de modo que 
simplificam e encurtam as frases de modo a lidar com isso. Todavia, como a 
própria Kemper reconheceu, essa é uma explicação excessivamente simplista. É 
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mais provável que os declínios nos intervalos e na sintaxe sejam ambos manifes
tações de um declínio intelectual geral. 

Resultados comparáveis são relatados por Gould e Dixon (1993) . Eles pe
diram que casais mais jovens e mais velhos descrevessem férias que haviam 
tirado juntos e analisassem suas descrições quanto ao conteúdo lingüístico. o 
achado geral foi que os casais mais jovens produziam maior quantidade de 
detalhes. Os pesquisadores atribuíram a "incapacidade" dos casais mais velhos 
de fazer isso a um declínio na memória funcional. Porém, também reconhece
ram que a mudança relacionada à idade poderia estar ligada a uma atitude 
diferente - "os casais mais jovens . . .  podem ter dado menos importância a di
vertirem os outros do que os casais mais velhos" (Gould e Dixon, 1 993, p. 15) . 
Talvez todos aqueles detalhes extras fossem simplesmente tédio supérfluo. Há 
poucas coisas mais irritantes do que uma pessoa repetindo continuamente o 
mesmo assunto depois de já tê-lo apresentado. Os detalhes extras, embora tal
vez demonstrando maior quantidade de memórias armazenadas, - também irri
tam quando seguram o fluxo da narrativa. Assim, eles são supérfluos . Relacio
nado aos achados de Gould e Dixon está um estudo de Adams (1991), segundo 
o qual os resumos de histórias escritos por pessoas mais velhas, comparados 
aos de controles mais jovens, tendiam a interpretar o texto em um nível mais 
abstrato e enfatizavam um sumário da estrutura da história. Essa diferença 
qualitativa pode decorrer de uma perda da capacidade de processamento. Por 
exemplo, se os sujeitos mais velhos não conseguem se lembrar tanto d a  histó
ria, então falar sobre ela em termos abstratos poderia ser uma escolha sábia. 
Kemper e Anagnopoulos (1 993) também argumentam que as pessoas mais ve
lhas podem usar várias estratégias de discurso para circundar deficiências ou 
discrepâncias em suas habilidades de processamento sintático. Uma resposta 
alternativa é que as pessoas mais velhas estão empregando deliberadamente 
um modo diferente de pensamento, e Adams cita o trabalho emergente sobre 
os modelos desenvolvimentais de mudança (veja o Capítulo 2) como uma pos
sível estrutura teórica para julgar essas mudanças. 

Kemper (1987a; b) examinou seis diários mantidos por pessoas pela maior 
parte de sua vida adulta. Retirados de arquivos de museus, os diários começa
vam entre 1 856 e 1876 e terminavam entre 1943 e 1957. Kemper descobriu que 
a linguagem usada se tornava mais simples no decorrer do tempo: a extensão das 

·frases diminuía, assim como a complexidade da sintaxe. Por exemplo, o número 
de orações subordinadas diminuía e aumentava a incapacidade de referência 
anafórica (por exemplo, referir-se a "ele" sem especificar adequadamente qual 
de dois homens previamente citados) . Ao mesmo tempo, a sofisticação da narra· 
tiva diminuía, e cada vez mais os acontecimentos eram descritos como um catá· 
logo de fatos em vez de como uma "história" com enredo e conclusão. Esse declínio 
não pode ser automaticamente atribuído a uma falha intelectual. Como qualquer 
pessoa que manteve um diário por algum tempo sabe, escrever pode se tornar 
uma tarefa. Assim, quanto mais envelhecem, menos motivadas a escrever uma 
"história" as pessoas podem ficar (ou talvez aconteçam menos coisas e m  sua vida 
que as motivem a descrevê-las em prosa fluerite). E, também, reler suas tentati· 
vas de texto criativo pode ter envergonhado tanto os autores que eles decidiram 
recorrer a um estilo menos florido. Ou, conforme envelhecem, sua atitude geral 

1 
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em relação aos estilos de redação relaxa, e eles adotam deliberadamente um 
estilo mais simples (por exemplo, quando os diários começaram estava no auge o 
maciço romance vitoriano e quando eles terminaram F. Scott Fitzgerald e 
Hemingway eram figuras contemporâneas) . Na verdade, Kemper (1 987b) con
seguiu identificar uma diferença de coorte mesmo dentro de sua pequena amos
tra. Os autores nascidos antes usavam significativamente mais infinitivos ("ir", 
"fazer", etc.) do que os mais jovens. 

Bromley (1991) deu a sujeitos entre 20-86 anos a tarefa de descreverem-se 
a si mesmo. Analisando os resultados, descobriu que a complexidade sintática e 
a amplitude do vocabulário nas redações relacionavam-se à idade dos sujeitos, 
mas que outros fatores, como a extensão das palavras e legibilidade, eram influ
enciados pelo nível educacional e de vocabulário (conforme medido pelo teste 
"Mill Hill", uma medida comum de inteligência cristalizada, veja o Capítulo 2) . 
Interessantemente, a inteligência fluida não desempenhava um papel significati
vo. Mas os achados de Bromley podem ser criticados da mesma maneira que os 
de Kemper: é possível que as mudanças representem uma diferença de coorte ou 
uma alteração deliberada no estilo de escrever, especialmente porque não pare
cem depender muito das habilidades de processamento. 

Um argumento relacionado se refere a como as mudanças na linguagem das 
pessoas mais velhas podem ser ligadas à linguagem na infância. Em outras pala
vras, será que as pessoas mais velhas regridem a um estado lingüístico infantil? 
Isso é conhecido como a hipótese da regressão. O argumento não parece muito 
plausível, pois o uso gramatical das pessoas mais velhas ainda é muito mais sofis
ticado e variado do que o das crianças (veja Kemper, 1992) . Embora a linguagem 
possa, em certo sentido, ficar simplificada na velhice, ela não se simplifica tanto 
assim. Em um outro nível, a teoria é mais plausível, uma vez que algum uso 
lingüístico pode ser superficialmente semelhante à linguagem das crianças, pois 
ambos usariam formas simplificadas. Porém, isso não prova nada além do fato de 
que as pessoas mais velhas, às vezes, usam uma linguagem mais simples 
(Hemingway usava uma linguagem mais simples que Thomas Hardy, mas nin
guém achava que Hemingway tinha regredido) . Entretanto, exceto considera
ções gerais como essa, é difícil fazer afirmações muito firmes. 

Os resultados também podem refletir uma piora da memória funcional. Kemtes 
e Kemper (1997) descobriram que o processamento de frases sintaticamente com
plexas estava correlacionado com o desempenho da memória funcional tanto no 
nível "linear" da leitura do texto quanto no nível "não-linear" da compreensão do 
texto. A partir disso, seria plausível extrapolar e ligar mais amplamente a mudança 
sintática às alterações no intelecto geral. Mas também há evidências de que os 
efeitos são confundidos pelas habilidades cristalizadas, efeitos de coorte e possivel
mente uma mudança deliberada no estilo lingüístico (embora não se saiba se isso é 
uma resposta a uma capacidade reduzida de processamento mental) . 

COMPREENSÃO DE HISTÓRIAS 

A compreensão de histórias atraiu mais pesquisas do que qualquer outro 
tópico lingüístico na área da gerontologia. Isso não surpreende, pois a eficácia do 
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que a pessoa ouve e lê será julgada por quanta informação for absorvida e com
preendida. Devido ao grande número de estudos, talvez seja mais conveniente 
separar por itens este campo de pesquisa. 

Aspectos gerais 

O paradigma básico da "compreensão de histórias" é muito simples - o su
jeito escuta ou lê um texto curto (habitualmente 300-400 palavras) e depois 
repete o que leu tanto quanto possível ou faz um teste de reconhecimento de 
múltipla escolha sobre o texto. A maioria dos estudos demonstra que as pessoas 
mais velhas lembram menos (por exemplo, Byrd, 1985; Light e Anderson, 1985; 
e Petros et al., 1983, em estudos transversais evolutivos; Zelinsky e Burnight, 
1997, e Zelinski e Stewart, 1998, em um estudo longitudinal) e generalizam 
mais (por exemplo, Zelinski e Hyde, 1996) . Todavia, embora esse seja um acha
do geral, não é uma verdade universal, e variar os tipos de sujeitos do experi
mento e/ou os testes pode ter um efeito crucial, como veremos a seguir. 

Escolha de sujeitos 

Alguns experimentadores, usando grupos de sujeitos "velhos" em torno de 
60 anos, não conseguiram encontrar diferenças de idade entre o grupo mais 
jovem e o mais velho (por exemplo, Mandel e Johnson, 1984) . Só são encontra
das diferenças de idade, de forma confiável, quando os sujeitos ''velhos" têm 
mais de 75 anos (Meyer, 1987) . Outra consideração importante é o nível de 
instrução dos sujeitos. Alguns estudos não encontraram nenhuma diferença de 
idade quando foram usadas como sujeitos pessoas com grande capacidade ver
bal - e, portanto, alto QI/nível de instrução - (por exemplo, Taub, 1979) . Assim, 
como observamos em capítulos anteriores, as pessoas com uni intelecto bem
preservado conseguem manter um nível de desempenho jovem. Porém, os acha
dos de Rice e Meyer (1986) . criticam essa suposição. Eles descobriram que a 
quantidade de prática de leitura diminui na velhice e tende a se concentrar em 
materiais de leitura mais simples. Rice, Meyer e Miller (1988) demonstraram 
que embora a quantidade e a qualidade da prática de leitura fossem importantes 
na determinação do nível de recordação de texto, a idade cronológica em si e a 
inteligência ainda eram os melhores preditores. Holland e Rabbitt (1 990) desco
briram que, entre várias medidas, os melhores preditores eram a idade e os esco
res de inteligência cristalizada e fluida, e Brebion, Smith e Ehrlich (1997) de
monstraram uma correlação com a capacidade de memória funcional. 

Cavanagh e Murphy (1986) observaram que o tipo de personalidade e o 
nível de ansiedade também influenciam significativamente o nível de recorda
ção de texto. Dixon e Hultsch (1983) também descobriram que os níveis de 
emoção afetam o desempenho dos sujeitos mais velhos. Esses achados estão 
refletidos em um estudo de Riggs, Lachman e Wingfield (1997) . Eles deram a 
sujeitos mais velhos a tarefa de repetir uma passagem falada, que podia ser 
interrompida sempre que estes quisessem. Em outras palavras, podiam dividir 
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a tarefa em segmentos que sentiam ser capazes de manejar. Os pesquisadores 
descobriram que os sujeitos que sentiam que seu estado intelectual estava prin
cipalmente fora de seu controle, estabeleciam segmentos de fala mais longos 
do que conseguiam lembrar e não prediziam tão bem suas habilidades de me
mória quanto os sujeitos que sentiam ter um controle principal sobre seu 
funcionamento intelectual. 

Convém igualmente observar que em muitos estudos pode haver um efeito 
de coorte considerável. Ratner e colaboradores (1987) observam que muitas pes
quisas comparam um grupo de adultos mais jovens recrutados entre estudantes 
com adultos mais velhos recrutados de uma base demográfica mais ampla. Os 
pesquisadores encontraram um grupo de adultos jovens não-estudantes equipa
rados em capacidade verbal com um grupo de estudantes e compararam os dois 
grupos com um grupo de pessoas mais velhas, em uma tarefa de recordação de 
texto. Os estudantes tiveram um desempenho melhor do que o dos outros grupos 
(os adultos mais jovens não-estudantes e os adultos mais velhos tiveram desem
penhos razoavelmente semelhantes) .  Isso significa que uma parte considerável 
da diferença de idade em muitos estudos de recordação e compreensão de histó
rias pode ser atribuída ao uso de sujeitos mais jovens que eram diferentes não 
apenas em idade, como também radicalmente diferentes na habilidade de me
morizar e interpretar textos. 

Escolha da apresentação de materiais 

Os achados dentro deste campo têm sido mistos. Mesmo um procedimento 
aparentemente simples como examinar a compreensão de textos depois da simpli
ficação do material teve resultados nebulosos. Por exemplo, Walmsley, Scott e Lehrer 
(1981) descobriram que simplificar uma passagem de prosa melhorava a compre
ensão quando a simplificação era feita pela opinião subjetiva de escritores experien
tes. Porém, medidas mais objetivas, como simplificar segundo uma fórmula de 
legibilidade, não tiveram nenhum efeito significativo sobre a recordação. 

Cohen (1981) descobriu que as pessoas mais velhas eram significativamen
te piores em recordar materiais falados do que escritos, enquanto para os sujei
tos mais jovens não havia nenhuma diferença (Zacks et al., 1987) . Isso é o que 
poderíamos predizer a partir dos achados de Rabbitt (1990), relatados anterior
mente, sobre recordação auditiva versus recordação visual de listas de palavras. 
Nesse caso, presumivelmente, o declínio da audição é mais desvantajoso para as 
pessoas mais velhas do que o declínio da visão. Tentativas de manipular a apre
sentação da história em si tiveram resultados variáveis. Algumas alterações não 
tiveram nenhum efeito. Por exemplo, pedir que os sujeitos leiam em voz alta ou 
silenciosamente (Taub e Kline, 1978), assim como deixar as pessoas escolherem 
o assunto do texto a ser lido (Taub, Baker e Kline, 1982), não afeta a quantidade 
de informação recordada. 

Variar a velocidade da apresentação da história produziu resultados mistos. 
Quando os sujeitos têm liberdade de ler num ritmo próprio, geralmente não é 
relatada· nenhuma diferença de idade, mas há exceções (Meyer, 1987) . Os sujei
tos podem ser forçados a ler mais rápido estabelecendo-se limites de tempo para 



1 18 Ian Stuart-Hamilton 

a leitura do texto. O ritmo da apresentação auditiva pode ser aumentado sim
plesmente com o aumento da velocidade da fala do narrador. Obviamente, quan
to mais rápido o ritmo da apresentação, mais rapidamente temos de processar as 
informações para compreendê-las, e seria lógico esperar que os sujeitos mais 
velhos ficassem em desvantagem. Na verdade, há vários estudos apoiando esse 
argumento, mas uma minoria considerável não encontrou nenhuma diferença 
de idade. Além disso, Petros e colaboradores (1983) descobriram que, quando se 
variava tanto a apresentação quanto a dificuldade semântica, não havia nenhu
ma desvantagem apreciável para os sujeitos mais velhos além da experienciada 
pelos mais jovens. Tun e colaboradores ( 1992) descobriram que as pessoas mais 
velhas apresentavam desvantagens diferenciais ao recordar passagens lidas rapi
damente. Porém, tal diferença de idade não era afetada por ter de realizar uma 
tarefa concomitante de reconhecimento de fotos (em outras palavras, a magnitu
de da diferença continuava igual) . 

Stine, Wingfield e Poon (1989) demonstraram uma significativa diferença 
de idade na recordação de palavras faladas quando elas eram "misturadas" de 
modo a não fazerem sentido, e quanto mais rápido era o ritmo de apresentação 
das palavras mais a diferença aumentava. Entretanto, essa diferença diminuía 
quando as palavras faziam sentido sintático (por exemplo, "gorilas fortes e es
pertos frutam onivoramente") e desaparecia em todas as apresentações quan
do as palavras formavam frases convencionais (isto é, faziam sentido sintático 
e semântico), exceto no ritmo mais rápido de apresentação. Isso s ignifica que 
as pessoas mais velhas podem ser limitadas no processamento d a  produção 
falada (por deficiência auditiva, memória funcional com capacidade reduzida, 
e assim por diante), mas que podem compensar essa deficiência usando mais a 
facilitação semântica proporcionada pela fraseologia normal. Contudo, isso se 
baseia na falsa suposição de que processar uma prosa misturada é a forma 
normal de compreender a fala e que os sujeitos só utilizam informações semân
ticas e sintáticas como ajuda extra quando necessário. Entretanto, as combina
ções incomuns são as frases sintáticas e misturadas. Se as pessoas mais velhas 
não se saem tão bem nelas, talvez seja porque normalmente fazem mais uso da 
facilitação semântica e sintática, mas também poderia ser porque elas não con
seguem sintonizar com uma maneira diferente (e artificial) de compreender a 
fala tão bem quanto os sujeitos mais jovens. Já comentamos, neste capítulo e 

alhures neste livro, que as pessoas mais velhas têm maiores desvantagens em 
tarefas novas, mas, se puderem praticá-las, a diferença de idade diminui. As
sim, é possível que a maior prática nas condições "misturadas" diminua a dife
rença de idade. 

Devido a essas questões, provavelmente a conclusão mais segura é que a 
questão da idade e dos ritmos de apresentação ainda não foi resolvida e é, em 
grande parte, um artefato do método experimental usado. 

Outras manipulações dos textos tiveram efeitos .  Por exemplo, Connelly, 
Hasher e Zacks (1991) deram aos sujeitos textos curtos para lerem. Entremeados 
na prosa a ser lida, havia segmentos de prosa distrativa, impressos em letra dife
rente, que os sujeitos deveriam ignorar. Tanto os sujeitos mais jovens quanto os 
mais velhos leram a passagem mais lentamente e responderam corretamente a 
um número menor de perguntas de compreensão, mas o grupo mais velho se saiu 
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bem pior. Mais uma vez, Dywan e Murphy (1996) descobriram que, quando par
tes do texto em itálico, a serem ignoradas, eram misturadas com o texto a ser 
lido, os adultos mais velhos se enganavam mais e liam trechos do texto em itálico 
(antes de se corrigirem) e também não compreendiam tão bem o texto a ser lido 
por incorporar erroneamente informações do texto em itálico. Entretanto, quan
do testados mais tarde, os sujeitos mais jovens foram mais capazes de reconhecer 
palavras dos trechos em itálico, apesar de aparentemente os terem ignorado mais. 
Isso significa que os adultos mais jovens foram melhores em excluir respostas ao 
texto do que em deixar de lê-lo. Também demonstra que existe uma diferença no 
grau com que os leitores de diferentes idades são capazes de controlar os estágios 
iniciais no processo de leitura. Essa constatação é apoiada pelo achado de Stine
Morrow, Loveless e Soederberg (1996), de que, ao ler textos para subseqüente 
recordação, os leitores mais jovens colocam relativamente maior ênfase nos as
pectos imediatos do texto, enquanto os maís velhos dão maior importância à 
informação contextual. 

A complexidade geralmente aumenta a diferença de idade. Por exemplo, 
Byrd (1985) descobriu que as pessoas mais velhas tinham dificuldade para re
cordar um texto e uma dificuldade desproporcional para resumi-lo. Em outras 
palavras, quando o texto tinha de ser simultaneamente lembrado e processado, 
as pessoas mais velhas tinham grandes desvantagens. Hamm e Hasher (1992) 
descobriram que as pessoas mais velhas tinham maior dificuldade para fazer 
inferências a partir de histórias ambíguas em que o texto começava com uma 
determinada implicação e depois concluía em uma direção diferente da anteci
pada. Eles atribuíram o declínio relacionado à idade à menor capacidade de 
processar informações na memória funcional (isto é, de manter "em mente" a 
história inicial, enquanto resolviam a contradição introduzida no final da histó
ria) . Light e Albertson (1988) descobriram que a capacidade de fazer inferências 
a partir das frases só ficava prejudicada quando as frases eram complexas e/ ou 
era exigido o processamento concomitante de outra tarefa. Cohen e Faulkner 
(1984) demonstraram que os sujeitos mais velhos apresentavam dificuldades 
especiais em uma tarefa de reconhecimento quando tinham de integrar fatos 
separados, recolhidos da história, para responder corretamente. Smith e colabo
radores (1989) testaram a memória para três tipos de prosa: "padrão" (auto
explanatória), ''desordenada" (frases sem ligações coerentes) e "entrelaçada" (duas 
ou mais histórias alternando-se frase a frase) . Os sujeitos mais velhos e os mais 
jovens tiveram um desempenho qualitativamente igual nos textos padrão e 
desordenado. Mas, na condição entrelaçada, os sujeitos mais jovens trataram 
qualitativamente a prosa como tinham feito na condição padrão, e os mais ve
lhos a trataram qualitativamente como tinham feito na desordenada. Em outras 
palavras, os sujeitos mais jovens tinham suficiente capacidade de processamento 
para desenredar a prosa entrelaçada e tratá-la como um texto padrão, enquanto 
os sujeitos mais velhos não conseguiam fazê-lo. 

É tentador atribuir as mudanças acima a um declínio nas habilidades de 
memória das pessoas mais velhas. Entretanto, devemos observar que alguns pes
quisadores encontraram uma correlação insignificante entre a recordação de textos 
e outras medidas de memória, tal como intervalo de dígitos (Light e Anderson, 
1985) . Outros fatores, mais lingüísticos, também podem ter contribuído.  Por exem-
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plo, Kemper e Rash (1988), revisando os próprios e outros estudos, descobriram 
que a quantidade de informações recordadas variava diretamente de acordo com 
a complexidade sintática da passagem a-ser-lembrada. Dadas as evidências so
bre as mudanças sintáticas apresentadas na seção anterior, esse não é um achado 
surpreendente. Mais notável, talvez, é o contraste entre a recordação dos deta
lhes e a dos pontos principais do texto. Outro achado relatado é que os sujeitos 
mais velhos lembram tantos pontos da história quanto os mais jovens, só que são 
significativamente piores em lembrar detalhes (Cohen, 1989) . Por exemplo, ao 
lembrar uma história, a pessoa mais velha poderia lembrar que ela envolvia uma 
menina entrando em uma loja e comprando um vestido, mas talvez não se lem
brasse da cor do vestido. A incapacidade de memória para detalhes não surpreende 
se argumentarmos que eles requerem mais processamento para serem lembrados 
e provavelmente não serão memorizados como os pontos principais, que são mais 
modestos em suas exigências de processamento (Cohen, 1 988; Holland e Rabbitt, 
1990) . Mas, como a próxima seção vai demonstrar, esse fenômeno não é univer
salmente verdadeiro. 

Interação entre tipo de sujeito e materiais de leitura 

Poderíamos supor que se a experiência anterior dos sujeitos fosse relevante 
para o assunto em questão, isso poderia ter um efeito, mas Morrow, Von Leiner e 
Altien (1992) não acham que seja esse o caso. Eles testaram grupos de sujeitos 
mais velhos e mais jovens, pilotos de avião e não-pilotos, utilizando histórias 
com e sem temas de aviação. Houve uma diferença de idade significativa na 
capacidade de recordar itens (especificamente, os sujeitos foram questionados 
sobre qual personagem era referido como "ele" ou "ela" na frase que tinham 
acabado de ler) . Entretanto, o nível de experiência de aviação não teve nenhum 
efeito sobre as diferenças de idade. 

Em uma excelente revisão da literatura, Meyer (1987), baseando-se prin
cipalmente no trabalho de Dixon e colaboradores (1984), observa que as dife
renças de idade na recordação dos pontos importantes e dos detalhes não são 
tão definidas como alguns autores supõem. Em vez disso, o equilíbrio entre 
pontos principais-detalhes parece depender da inteligência (verbal) dos sujei
tos e do tipo de texto utilizado. Normalmente é usado um texto em prosa lógi
co, claro e bem-estruturado. Quando adultos mais jovens e mais velhos com 
grande capacidade verbal são testados com esse tipo de prosa, as diferenças de 
idade costumam ser pequenas ou inexistentes nos pontos mais importantes, 
mas maiores para os detalhes. Entretanto, no caso das pessoas com menor ca
pacidade verbal, acontece o contrário - em outras palavras, a diferença de ida
de está nos pontos principais do texto, mais que nos detalhes. Esse padrão vira 
de ponta cabeça quando é usado um texto não-estruturado (isto é, quando não 
existe na história nenhum fio narrativo claro) . Nesse caso, os sujeitos extrema
mente verbais apresentam diferença de idade nos pontos principais, e os sujei
tos com menor capacidade apresentam diferença de idade nos detalhes. Isso 
está resumido no Quadro 4. 1 .  

· 
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Quadro 4.1 Diferenças relativas na recordação de pontos principais e de detalhes 
(adaptado de Meyer, 1987) 

Nível dos 
sujeitos 

Tipo de Prosa 
1 Bem-estruturada 

.---��������--' 
Maior capacidade 
verbal 

Menor capacidade 
verbal 

Maior diferença 
nos detalhes 

Maior diferença nos 
pontos principais 

Mal-estrnturada 

Maior diforença 
nos pontos principais 

Maior diferença 
nos detalhes 

Duas explicações foram propostas para os declínios da idade na recordação 
de histórias. A primeira, introduzida anteriormente, é que ela se deve simples
mente a um declínio na capacidade de processamento. Isso demonstra bem por 
que os pontos principais são melhor lembrados em alguns casos, pois exigem 
menos recursos mentais. Entretanto, sem modificação, a teoria não explica as 
diferenças qualitativas de desempenho nos diferentes tipos de texto. A segunda 
explicação é que as diferenças entre os sujeitos com maior e menor capacidade 
verbal se devem a diferentes estratégias de leitura. Assim, os sujeitos com menor 
capacidade escolheram uma estratégia diametralmente oposta à dos sujeitos com 
grande capacidade. Porém, essa teoria, em sua forma "sólida", é difícil de defen
der, porque sugere que os sujeitos com menor capacidade se dariam ao trabalho 
de escolher a estratégia errada (Cohen, 1988). Ao combinar elementos das teorias 
de estratégia e de capacidade, entretanto, é possível entender por que as mudan
ças da idade afetam a recordação de histórias desta maneira intrigante. 

Vamos considerar primeiro os sujeitos com maior capacidade verbal. Meyer 
(1987) argumenta, plausivelmente, ser mais provável que eles sejam responsivos 
às intenções .do autor. Se alguém escreve uma passagem em prosa com uma tra
ma relativamente obscura, esse autor provavelmente espera que os leitores pres
tem mais atenção aos detalhes. Um exemplo extremo disso é um catálogo telefô
nico, mas, mais comumente, os autores de muitos livros didáticos empregam 
essa estratégia quando desejam impressionar o leitor com a variedade dos tópi
cos tratados. Livros de suspense envolvendo assassinatos são outro exemplo em 
que, para resolver o problema, devemos prestar atenção aos detalhes, e a trama, 
como tal, serve apenas para apresentar pistas. Inversamente, quando existe na 
história um sólido fio narrativo, o autor claramente pretende fazer com que os 
leitores prestem atenção a ele, acrescentando detalhes para dar um pouco de cor 
local e alguma coisa a mais. Então, em uma prosa bem-estruturada, os sujeitos 
com maior capacidade verbal prestam mais atenção aos pontos principais, e os 
detalhes só são processados para armazenamento se sobrar capacidade de 
processamento depois que os pontos principais tiverem sido reunidos (por favor, 
observem que isso é uma analogia - o leitor necessariamente não tem consciên
cia do processo) . Dado que a capacidade de processamento das pessoas mais 
velhas geralmente é menor do que a das mais jovens, os sujeitos mais velhos 
terão menor capacidade de absorver os detalhes. O achado de Stine e Wingfield 
(1988), segundo o qual os adultos mais velhos e os mais jovens tendem a apre
sentar um padrão semelhante de recordação de texto quando a "densidade" da 
informação é baixa, e que a diferença de idade aumenta na medida em que a 
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informação se torna mais densa, confirma o argumento anterior. Inversamente, 
em uma prosa mal-estruturada, os detalhes chamam a atenção, e os pontos prin
cipais só serão processados se sobrar capacidade de processamento. 

Então, no caso dos sujeitos de maior capacidade, o equilíbrio entre os pon
tos principais e os detalhes muda de acordo com a opinião dos sujeitos sobre o 
que o autor está enfatizando como mais importante. No caso dos sujeitos de 
menor capacidade, é necessária uma explicação diferente, que depende da pro
babilidade de eles terem estratégias de leitura relativamente ineficientes. Exis
tem algumas evidências, envolvendo leitores crianças e adolescentes, de que uma 
menor capacidade verbal está associada a estratégias gerais de leitura inadequa
das ou malcoordenadas (por exemplo, Fredericksen, 1 978; Stuart-Hamilton, 
1986), e Hartley (1988) apresentou algumas evidências experimentais de que 
isso também se aplica a pessoas mais velhas. Observem que não estamos afir
mando que os maus leitores escolhem uma estratégia oposta à dos bons leitores 
- apenas que eles são menos eficientes. Os sujeitos com menor capacidade, exata
mente como os com grande capacidade, sabem até certo ponto que precisam se 
concentrar nos pontos principais em um texto bem-estruturado, e nos detalhes 
em um texto mal-estruturado. Entretanto, eles são menos eficientes na busca e 
codificação das informações e, portanto, não conseguem absorver tanto. Esse 
parece ser um déficit bastante profundo. Como parte de um estudo maior, Taub 
(1984) administrou a sujeitos mais velhos um teste de compreensão em que a 
prosa que liam estava colocada diante deles com as passagens e as frases essen
ciais sublinhadas. Os sujeitos com maior capacidade utilizaram o recurso 
disponibilizado, mas os outros não. 

Uma vez que o texto estruturado enfatiza mais os pontos principais, os sujei
tos tendem a percebê-los mais. A diferença entre a capacidade de processamento 
dos adultos mais jovens e a dos mais velhos significa que os primeiros codificam 
maior quantidade de pontos principais que os últimos. No caso do texto mal
estruturado, acontece o oposto. Uma objeção a esse argumento é que, em termos 
de números, pode haver um número igual de detalhes e pontos principais em tex
tos bem-estruturados e mal-estruturados. Entretanto, isso ignora a pragmática (o 
entendimento da intenção como oposta ao significado explícito) . Assim, simples
mente contar os números de detalhes e pontos principais ignora sua importância 
subjetiva relativa. 

Os argumentos acima talvez fiquem mais claros com uma analogia. Supo
nha que os sujeitos mais e menos verbais sejam como fuzileiros em um campo 
de tiro ao alvo. Aparecem alvos, e os fuzileiros têm um tempo limitado para 
atirar no máximo possível de alvos. Da mesma maneira, os leitores têm apenas 
um tempo limitado para absorver o máximo possível de informações. Suponha 
que alguns alvos valham o dobro de pontos (assim como os pontos principais e 
os detalhes podem ser mais importantes uns do que os outros em diferentes 
tipos de texto) . Os leitores com maior capacidade são como bons atiradores, 
que derrubam primeiro os alvos valiosos e depois, no tempo restante, derru
bam o máximo possível de alvos menos valiosos. Os atiradores mais velhos e 
experientes podem ser mais lentos para atirar e assim, embora no tempo dispo
nível derrubem tantos alvos valiosos quanto os mais jovens, terão menos tempo 
para os alvos restantes menos valiosos. Os leitores com maior capacidade com-
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portam-se de forma semelhante - absorvem aproximadamente o mesmo núme
ro de informações "importantes", e a diferença só aparece em fatores secundá
rios. Os leitores com menor capacidade são como maus atiradores - eles miram 
em qualquer coisa e derrubam muito menos alvos do que os bons atiradores .  
Entretanto, a lei das médias indica que os alvos mais proeminentes serão der
rubados mais freqüentemente por acaso do que os menos proeminentes. De 
maneira semelhante, diferentes tipos de texto farão com que alguns aspectos 
sejam mais salientes do que outros. Os atiradores mais jovens derrubarão mais 
alvos do que os mais velhos, não porque miram melhor, mas simplesmente 
porque conseguem disparar mais tiros no tempo disponível. 

Validade ecológica 

Os achados acima têm de ser avaliados levando-se em conta o argumento de 
que os experimentos mencionados carecem de validade ecológica (em outras 
palavras, não são muito realistas) . O teste padrão de recordação de história - ler 
uma passagem de 300-400 palavras e depois tentar recordá-la por inteiro - rara
mente é uma atividade do cotidiano. Rice (1986b) observa que a única atividade 
em que algo parecido com essa habilidade é necessário é estudar para exames, 
coisa que poucas pessoas mais velhas fazem. A experiência provavelmente é mais 
central para os sujeitos mais jovens, criando assim um viés experimental. Toda
via, mesmo os examinandos mais calejados não tentam decorar 300-400 pala
vras em uma única leitura. Uma estratégia bem mais sã seria decorar esse tama
nho de texto, frase a frase (e as evidências de diferenças de idade nessa atividade 
são mais equívocas) . Em resumo, o paradigma da recordação de texto não é 
realista, e grande parte da diferença de idade pode ser um efeito de coorte. Outra 
consideração é a extensão do texto utilizado. Os experimentadores normalmente 
escolhem textos do mesmo tamanho de artigos de revistas ou de jornais - os 
textos que as pessoas mais velhas costumam ler (Rice, 1 986b) . Entretanto, eles 
não estão de acordo com outras experiências de leitura. Meyer (1987) observa 
que um "texto muito longo", usado em apenas uma minoria de estudos, tem 
cerca de 1 .600 palavras. Dado que um romance de tamanho médio tem, aproxi
madamente, 60.000 palavras, mesmo os textos mais longos, atualmente usados 
em experimentos padrão, estão muito longe de um texto em prosa realisticamen
te longo. A razão dessa observação é que, como as bibliotecárias bem sabem, os 
adultos mais velhos geralmente não apenas esquecem a trama dos livros, como 
também quais livros já leram. Clive James, o escritor e apresentador de televisão, 
que trabalhou certa vez como bibliotecário, descreve assim esse fenômeno: 

"Eu já não sabia o que dizer para as velhinhas que queriam saber se já tinham lido os 
livros que estavam pensando em levar. As mais espertas usavam um sistema de codificação 
personalizado . . .  Elas faziam isso o tempo todo. Se pegássemos um livro de Dorothy L. 

Sayers ou Margery Allingham e o folheássemos, veríamos um caleidoscópio de pontos, 
cruzes, gotas, círculos, suásticas, etc." (James, 1983, Cap. 8) 

O fenômeno parece ser universal. O autor falou com vários bibliotecários 
que disseram praticamente a mesma coisa que o Sr. James. Contudo, esta gritan-
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te incapacidade de recordar passagens longas de prosa parece ter escapado à 
atenção dos pesquisadores. 

RESUMO 

O estudo das mudanças na linguagem das pessoas mais velhas é, atualmente, 
fragmentado. Algumas áreas foram estudadas profundamente, enquanto outras 
mal foram tocadas (por exemplo, existe uma lamentável falta de estudos sobre as 
habilidades de escrita) . Por causa disso, as interpretações serão reservadas. 

Em primeiro lugar, os declínios na visão e na audição afetam as habilidades 
lingüísticas. O declínio na saúde física geralmente diminui o acesso ao "mundo lá 
fora" e com isso diminui as oportunidades de conversar, ir à biblioteca, e assim 
por diante. Dentro de casa, mudam os hábitos de leitura, com uma tendência 
geral para as leituras "leves". Não sabemos se isso se deve às habilidades intelec
tuais em declínio ou à mudança de motivação, mas, seja o que for, para muitas 
pessoas mais velhas existe uma apreciável alteração na prática da leitura e de 
outras habilidades lingüísticas. Isso, em parte, explica as mudanças mais gerais 
na linguagem. Mas também devem ser citados os suspeitos habituais: a lentificação 
geral e a inteligência (é surpreendente, mas a inteligência cristalizada talvez não 
desempenhe um papel particularmente importante) . Concentrando-nos em ha
bilidades especificas como reconhecimento de palavras, processamento sintático 
e recordação de histórias, podemos ver que há um declínio relacionado à idade. 
Um estudo (Hale e Myerson, 1995) estima que, acima de tudo, os leitores mais 
velhos podem ser 50% mais lentos que os mais jovens. Porém, a magnitude da 
diferença de idade provavelmente é aumentada por artefatos experimentais como 
o tipo de material utilizado, efeitos de coorte, e assim por diante. Talvez a maior 
crítica seja que muitos testes de leitura não são realistas - as pessoas normalmen
te não passam seu tempo decorando histórias curtas, pronunciando palavras obs
curas ou decidindo se uma série de letras em uma tela de computador forma ou 
não uma palavra. Assim, recomendamos muita cautela com esses resultados, 
uma vez que as medidas usadas provavelmente não se equiparam às experiências 
da vida real. 

LEITURAS RECOMENDADAS 

A coletânea de artigos de Light e Burke (1988) sobre o envelhecimento das 
habilidades lingüísticas é provavelmente a revisão mais completa disponível atual
mente (veja referência a Hartley, 1 988) . No entanto, há muita repetição de um 
capítulo para outro, e muitos autores supõem que os leitores já dominam os termos 
técnicos. Kemper (1988, 1992) apresenta um excelente resumo do seu trabalho. 
Para aqueles interessados na mecânica geral da leitura, recomendamos Ellis (1993). 
Apesar de um pouco fora do encaminhamento deste livro, h á  um estudo 
sociolingüístico bastante útil sobre a linguagem das pessoas mais velhas, de 
Coupland, Coupland e Giles (1991), o qual muitos leitores podem achar interessante. 
(Para informações complementares, veja Referências bibliográficas.) 



Envelhecimento, Personalidade 
e Estilo de Vida 

INTRODUÇÃO 

Este capítulo examina como as pessoas mais velhas se apresentam aos ou
tros. Isso será feito considerando-se principalmente as mudanças na personali
dade relacionadas à idade, mas também a questão afim do estilo de vida escolhi
do pelos mais velhos e as atitudes das pessoas em relação ao envelhecimento e 
aos mais velhos. 

A "personalidade" pode ser definida de muitas maneiras, mas uma defini
ção geral útil é "as características individuais de comportamento que, em sua 
organização ou configuração, são responsáveis pelo ajustamento ímpar do 
individuo ao seu ambiente total" (Hilgard, Atkinson e Atkinson, 1979).  

Em vários pontos deste livro, a eficiência das habilidades psicológicas em dis
cussão habitualmente pode ser avaliada por uma simples escala. Por exemplo: 
quantas perguntas são respondidas corretamente, qual é a complexidade sintática 
de uma verbalização ou quantos itens de uma lista são lembrados com exatidão. A 
avaliação da personalidade é menos precisa, pois como podemos julgar o que é 
uma "boa" ou uma "má" personalidade? Obviamente, pessoas que se comportam 
como a Madre Teresa ou, inversamente, Adolf Hitler, são facilmente categorizadas, 
mas a maioria das pessoas situa-se em uma "área cinzenta" intermediária e apre
senta uma mistura de comportamentos cativantes e outros francamente desagra
dáveis. Para complicar ainda mais as coisas, o que é cativante para alguns é desa
gradável para outros. Por exemplo, alguém que é a alma da festa para um grupo d e  
pessoas pode ser vista, por outro grupo, como uma cabeça-de-vento espalhafatosa. 
Dessa forma, é impossível construirmos uma única medida objetiva da "bondade" 
da personalidade. O melhor que podemos esperar é encontrar diferenças qualitati
vas entre as personalidades dos indivíduos e, sempre que possível, medi-las e m  
comparação com comportamentos de "vida real". 
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Uma vez que a mensuração da personalidade é relativamente resistente a 
medidas objetivas, grande parte do trabalho neste campo é descritiva e resistente 
a abreviações. A solução para esse problema é dedicar um livro inteiro ao assun
to ou, então, apresentar uma visão geral na forma de um esboço resumido. Por 
razões óbvias, adotaremos, aqui, a última solução. Entretanto, o leitor deve estar 
consciente de que, por trás de argumentos aparentemente simplistas apresenta
dos, estão teorias e descrições, muitas vezes, bastante sofisticadas (para discus
sões mais detalhadas, Turner e Helms, 1994; e Pratt e Norris, 1994, são particu
larmente recomendados) . Outra razão para a escolha da brevidade é que grande 
parte da pesquisa sobre a personalidade e o estilo de vida na velhice baseia-se no 
trabalho de outras áreas (especialmente, na sociologia) e, portanto, cai fora do 
âmbito deste livro. 

MODELOS DE TRAÇOS 

Talvez a área da pesquisa da personalidade mais ligada à psicologia 
tradicional seja o estudo do traço de personalidade. O traço de personalidade 
pode ser definido como uma característica duradoura da personalidade da pes
soa que supomos ser a base de seu comportamento. O conceito soa complicado, 
mas é muito usado na vida cotidiana. Por exemplo, se alguém nos diz que uma 
pessoa é ((muito nervosa'', podemos predizer como ela vai se comportar quando 
assistir a um filme de terror (em outras palavras, imaginamos que o traço de 
('nervosismo" fará a pessoa apresentar um padrão de comportamento caracte
rístico) . Os psicólogos desenvolveram modelos de traços, que tentam explicar o 
comportamento por meio de alguns fatores determinantes. Talvez o mais co
nhecido seja a medida de Eyserick

' 
de extroversão-introversão, neuroticismo 

e psicoticismo. Eysenck afirmava que a personalidade da pessoa é determina
da principalmente pelo grau em que ela manifesta esses três traços. O traço de 
extroversão-introversão (E) mede o grau em que a pessoa é expansiva e assertiva. 
Dizemos que alguém que tende para essas características é extrovertido e, quanto 
mais possui o atributo, mais extrovertido será. Inversamente, alguém que é 
tímido e reservado é introvertido e, novamente_, quanto mais tímido e reserva
do, mais introvertido será. Eysenck sustentava que a medida de extroversão
introversão é um contínuo: as pessoas nunca são'puramente extrovertidas ou 
puramente introvertidas. Em vez disso, elas possuem aspectos de ambos os 
atributos, embora globalmente tendam a ser de um tipo ou de outro. Por exem
plo, uma pessoa extrovertida, que pode ir a um bar de karaokê sem a menor 
preocupação (mesmo sóbria), pode ficar muito envergonhada de se trocar em 
um vestiário público. O traço de psicoticismo (P) é uma medida do grau em que 
a pessoa é emocionalmente "fria" e anti-social, e o traço de neuroticismo (N) 
avalia a extensão em que a pessoa é ansiosa e emocionalmente instável. Altos 
escores nas escalas P e N não significam necessariamente que a pessoa é men
talmente perturbada. Significam que, sob estresse, provavelmente apresentará 
características psicóticas ou neuróticas. Eysenck mediu os traços E, P e N utili
zando o Eysenck Personality Questionnaire (EPQ) . Os sujeitos devem 

·
res-
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ponder "sim" ou "não" a perguntas planejadas para eliciar quão profundamente 
o indivíduo se identifica com um determinado traço. Por exemplo, uma das 
perguntas destinadas a avaliar a força das tendências de extroversão é: "Você é 
uma pesso� conversadora?" (Eaves, Eysenck e Martin, 1989; Apêndice B) . 

E, P e N-âlter�m-se à medida que as pessoas envelhecem, e o gênero tam
bém é uma influência importante. O P diminui com a idade, mas o índice de 
declínio é muito maior no homem do que na mulher. Aos 16 anos, os escores 
masculinos em P são quase o dobro dos femininos, mas, por volta dos 70 anos, 
essa diferença praticamente deixa de existir. Mais curiosa é a mudança em E.  
Tanto os homens quanto as mulheres ficam mais introvertidos quando envelhe
cem. No final da adolescência, os homens são mais extrovertidos que as mulhe
res, mas a partir daí sua extroversão diminui em um ritmo bem mais rápido, de 
modo que, aos 60 anos, os homens são mais introvertidos que as mulheres (o 
ponto de cruzamento, em que os dois sexos são igualmente introvertidos, ocor
re aos 40 anos) . As mudanças em N são menos espetaculares. Existe um declínio 
no neuroticismo em ambos os sexos, mas, em todas as idades, os escores femi
ninos são mais altos (Eysenck, 1987; Eysenck e Eysenck, 1985) . Eysenck (1987) 
afirma que esses achados predizem que as pessoas mais velhas serão menos 
propensas a violentas alterações de humor e, portanto, mais calmas. Observem 
que Eysenck não afirma que as pessoas necessariamente serão mais felizes na 
velhice. Elas podem se tornar mais indiferentes em relação ao mundo, com 
alterações de humor relativamente pequenas em qualquer direção. No melhor 
dos casos, essa indiferença poderia ser transformada em calma e serenidade, 
mas também poderíamos encontrar uma indesejável apatia ou preguiça. Eysenck 
diz que as mudanças de personalidade ao longo da vida são principalmente o 
resultado de mudanças fisiológicas que alteram os níveis de excitação dentro 
do sistema nervoso. Esse raciocínio é contestado por alguns psicólogos, que 
defendem plausivelmente outra razão: as mudanças no estilo de vida são as 
principais causas de alteração em E, P e N. Por exemplo, as pessoas mais velhas 
podem se tornar mais introvertidas não porque os níveis de excitação neural 
mudaram e sim porque, conforme envelhecem, a sociedade presta menos aten
ção às suas necessidades. Isso faz com que as pessoas mais velhas se retraiam, 
o que, por sua vez, provoca sentimentos de reserva e maior introversão. Uma 
vez que os homens, mais do que as mulheres, definem-se por seu papel na 
sociedade (veja a seguir), eles terão uma perda desproporcionalmente maior 
de assertividade conforme envelhecem, o que se reflete em um declínio no seu 
escore E. 

A defesa da influência do estilo de vida sobre a mudança na personalidade 
recebe um apoio reservado de outros estudos sobre os traços. Kogan (1990) 
revisou vários estudos longitudinais sobre as mudanças nos traços de persona
lidade ao longo da vida. Seu achado geral foi que, em muitos casos, houve 
mudanças significativas na personalidade compatíveis  com mudanças no estilo 
de vida (por exemplo, a transição da universidade para empregos pagos) . Po
rém, ele também descobriu que geralmente havia menos mudanças na metade 
final da vida adulta (observem também que, em termos de QI, os indivíduos 
mantêm a mesma posição geral relativa aos seus iguais em idade - são os esco-
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res brutos nas medidas que mudam) . Outros pesquisadores encontraram me
nos mudanças ainda. Butcher e colaboradores (1991) não encontraram nenhu
ma mudança apreciável no padrão de personalidade, por intermédio do empre
go de outra medida comum de personalidade (o Minnesota Multiphasic 
Personality Inventory (MMPI), e, de modo geral, os estudos longitudinais de 
medidas de auto-relato da personalidade encontraram poucas alterações, mes
mo que os sujeitos muitas vezes sentissem te� mudado dramaticamente 
(Perlmutter e Hall, 1992) . Kogan conclm que as discrepâncias entre os estudos 
podem refletir testes e métodos de análise diferentes. 

Embora não possamos dizer que um tipo de personalidade é necessariamen
te mais valioso do que outro, temos evidências de que alguns tipos são mais 
vantajosos em determinadas situações. Por exemplo, Jerram e Coleman (1999) 
analisaram o comportamento de adultos mais velhos em relação à sua saúde, 
usando o inodelo de personalidade dos Cinco Grandes. Baseia-se, como sugere o 
nome, na suposição de que a melhor maneira de descrever a personalidade é 
utilizar cinco traços básicos de personalidade - conscienciosidade (quão confiável 
é a pessoa); agradabilidade (quanto ela atende aos desejos dos outros), abertura 
(quão disposta a enfrentar o não-familiar); extroversão e neuroticismo (veja Stuart
Hamilton, 1999a, para mais detalhes) . Jerram e Coleman descobriram que as 
pessoas que possuíam um nível mais elevado de abertura, agradabilidade, 
extroversão e conscienciosidade e níveis mais baixos de neuroticismo apresenta
vam menos problemas de saúde e geralmente tinham um estilo de vida mais 
saudável. Outros estudos parecem confirmar esse achado. Por exemplo, Lauver e 
Johnson (1997) demonstraram que as pessoas que possuíam altos níveis de 
neuroticismo podem ter maior dificuldade para lidar com a dor crônica na velhi
ce, enquanto Spiro e colaboradores (1995), relatando um estudo longitudinal, 
descobriram que esses altos níveis se correlacionavam com a hipertensão arterial. 
Quase sempre, o neuroticismo está adversamente relacionado ao estado de saú
de geral na velhice (Kempen5 Jelicic e Ormel,. 1997) . E, novamente, um nível 
mais elevado de extroversão parece ser vantajoso na recuperação após um derra
me (Elmstahl, Sommer e Hagberg, 1996), na manutenção de um moral mais 
elevado (Adkins, Martin e Poon, 1996) .e em um maior sentimento de bem-estar 
(Francis e Bolger, 1997) . Porém devemos observar que, na pesquisa supracitada, 
existe o perigo de termos o problema do ovo e da galinha. Retomaremos essa 
questão mais adiante, ainda neste capítulo, mas não podemos esquecer que, em
bora a pessoa possa ter melhor saúde ou qualidade de vida por causa de sua 
personalidade, sua personalidade também pode ter mudado em resposta às mu
danças na saúde e na qualidade de vida. 

TEORIA PSICANALÍTICA E ENVELHECIMENTO DA PERSONALIDADE 

Algumas das primeiras tentativas de codificar a personalidade que envelhe
ce vieram da psicanálise. É difícil definir esse termo de forma concisa. Entretan
to, em seu sentido comum, significa qualquer tratamento baseado em uma teoria 
integrada do subconsciente e seus efeitos sobre o comportamento. Essas teoiias 
normalmente recebem o nome de seu autor (por exemplo, "freudiana", de Sigmund 
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Freud, ''jungiana", de Carl Jung) . Estritamente falando, a psicanálise não faz 
parte da psicologia tradicional (veja Stuart-Hamilton, 1999a), e muitos psicólo
gos questionam sua eficácia (por exemplo, Eysenck, 1952). Todavia, um breve 
exame é necessário, pelo menos de um ponto de vista histórico. O pai da psicaná
lise, Sigmund Freud, era cético quanto ao valor da terapia administrada a pacien
tes mais velhos, porque eles tinham relativamente pouca vida restante para usu
fruir os benefícios do tratamento (geralmente, o tratamento das pessoas mais 
velhas é um assunto minoritário na literatura psicanalítica, embora essa posição 
esteja mudando; veja Gorusch, 1998; Settlage, 1996) . O ponto essencial da teo
ria de Freud é que a personalidade é uma mistura de três componentes - id, ego 
e superego. O id descreve os impulsos básicos, o ego descreve o self racional da 
pessoa, e o superego descreve um conjunto de ditames morais (muitas vezes 
irrealisticamente duros) . Por razões excessivamente complexas para serem des
critas aqui, os teóricos freudianos supuseram que a eficiência e a força do id eram 
tiradas do estado da musculatura lisa (isto é, involuntária) da pessoa, enquanto 
a força do ego dependeria do estado do sistema nervoso central (SNC) . Uma vez 
que o SNC declina mais rapidamente na velhice do que a musculatura lisa, o ego 
fica relativamente mais fraco do que o id. Um pressuposto da teoria freudiana é 
que o ego tenta controlar o id. Para evitar que o id passe a dominar, o ego começa 
a conservar sua energia, racionalizando os recursos. Em termos psicanalíticos, 
isso significa adotar um conjunto relativamente invariável e conservador de ati� 
tudes e respostas, mesmo que não sejam inteiramente apropriadas às situações 
em que a pessoa se encontra. Porém, essa inflexibilidade percebida nas pessoas 
mais velhas é enganadora. Por exemplo, Pratt e colaboradores (1991) não encon
traram nenhuma diferença de idade nas medidas de raciocínio moral, e, como 
veremos a seguir, a personalidade varia imensamente na velhice (em outras pala
vras, não existe nenhuma "personalidade típica da velhice"). Entretanto, convém 
observar que, embora tenha produzido poucos trabalhos formais sobre o enve
lhecimento, Freud parece ter tido uma atitude melancólica e ilógica em relação 
ao envelhecimento em sua correspondência e vida privada (Woodward, 1991) . . 

Erikson (1963; 1982; veja também Wolf, 1997) achava que a personalidade 
se desenvolvia durante todo o período da vida - diferentemente de outros psica
nalistas, para os quais era essencialmente determinada por hábitos infantis. Ar
gumentava que em cada idade havia conflitos diferentes a serem resolvidos. Por 
exemplo, no período de bebê, os indivíduos precisam resolver os impulsos 
conflitantes de confiar ou desconfiar, desenvolvendo um senso de confiança. Há 
oito desses conflitos a serem resolvidos, dos quais somente o final ocorre na 
velhice. O objetivo desse estágio é a integração do ego: a aceitação de que os 
objetivos anteriores foram satisfeitos ou resolvidos, e não ficaram "pontas sol
tas". A pessoa que sente que nem tudo foi conseguido pode ter um sentimento de 
desespero porque, com a morte se aproximando, é tarde demais para corrigir 
isso. Então, o indivíduo desesperado também passa a temer a morte e termina a 
vida sentindo-se ansioso e deprimido. Hannah e colaboradores (1996) apresen
tam evidências de que a integração do ego usualmente só é obtida pelas pessoas 
que conseguiram resolver bem os estágios eriksonianos anteriores de conflito. 
Em outras palavras, a personalidade na velhice é tanto o produto do comporta
mento anterior quanto da situação atual. Uma crítica à teoria de Erikson poderia 
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ser que, tomada de modo simplista, descreve o envelhecimento como uma prepa
ração passiva para a morte. Entretanto, não é isso o que Erikson pretendia. Ele 
via o estágio final de desenvolvimento como um processo de aprendizagem e, 
"nessa consolidação final, a morte perde o seu ferrão" (Erikson, 1963, p. 268) . 

Peck (1968) ampliou a teoria de Erikson e afirmou que, na velhice, três 
conflitos precisam ser resolvidos. O primeiro deles é a diferenciação do ego 
versus a preocupação com o papel profissional. Muitas pessoas que trabalham 
(particularmente os homens) estabelecem seu status e autoconceito por meio do 
trabalho. Assim, um profissional pode apresentar uma auto-estima elevada sim
plesmente por ter uma ocupação que a sociedade tem em alta consideração. En
tretanto, quando a pessoa se aposenta, esse status desaparece. Então, os aposen
tados precisam encontrar alguma coisa em si mesmos que os tome únicos ou 
dignos de uma estima anteriormente conferida a eles por uma profissão ou cargo. 
O segundo conflito é a transcendência do corpo versus a preocupação com o 
corpo. Para a maioria das pessoas, o envelhecimento traz um declínio na saúde e 
no estado físico geral. Se a pessoa superenfatiza o bem-estar corporal para sentir 
prazer com a vida, será quase inevitável o seu desapontamento. Envelhecer bem 
envolve a capacidade de superar o desconforto físico, ou pelo menos de encon
trar atividades prazerosas em que o estado corporal não seja importante. O ter
ceiro dos conflitos de Peck é a transcendência do ego versus a preocupação 
com o ego. Essencialmente, significa que a pessoa tem de chegar a um acordo 
com o fato de que, inevitavelmente, morrerá. Esse obviamente é um pensamento 
desagradável, mas Peck argumenta que, ao tentar prover para aqueles que fica
rão após a sua morte e ao tentar continuamente melhorar o ambiente e o bem
estar dos seres amados, é possível superar a excessiva preocupação com o self e o 
destino do self. 

A visão de Levinson sobre o envelhecimento é semelhante às de Erikson e de 
Peck, mas se concentra bem mais no papel da . pessoa na família e na sociedade 
(por exemplo, Levinson, 1980) . Com as. mudanças físicas e de status ocupacional 
na casa dos 60 anos (transição adulta tardia), as pessoas precisam chegar a um 
acordo com o fato de já não serem a influência mais importante, quer no traba
lho, quer na família (isso pode ser influenciado pela redução da idade de aposen
tadoria; veja Settersen, 1998) . Para continuar contente, a pessoa precisa apren
der a entregar a direção e passar para o lugar do passageiro (outros pesquisado
res relatam conflitos semelhantes, por exemplo, Settersen e Haegestad, 1 996). 

Isso não significa que a pessoa ficará liberad,a de todos os cuidados e deveres, 
pois além de assumir o papel de conselheiro sábio para a família e os amigos mais 
jovens, ela precisa chegar a um acordo com seu passado (de maneira semelhante 
à descrita por Erikson) . Levinson refere-se a esse processo como "a visão que se 
tem da ponte". 

Será que esses tipos teóricos de personalidade existem fora do consultório 
do psicoterapeuta? Reichard, Livson e Peterson (1962) entrevistaram 87 homens 
norte-americanos de 55-84 anos, metade deles aposentados e metade trabalhan
do em tempo integral ou parcial (para alguns empregos nos EUA não existe ida
de de aposentadoria compulsória). Muitos pontos levantados por Reichard e co
laboradores apóiam as teorias psicanalíticas. Por exemplo, os sujeitos que estão 
chegando perto da aposentadoria parecem especialmente "nervos os"  e 
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autodeprecatórios, indicando que o período em questão é percebido como um 
período de mudança e ansiedade. Acima de tudo, foram identificados cinco tipos 
principais de personalidade. A construtividade é semelhante à resolução ótima 
imaginada pelas teorias de Erikson e Peck - as pessoas com esse traço tinham 
chegado a um acordo com sua vida, estavam relativamente livres de preocupa
ções e tentavam interagir com os outros. O tipo dependente ou "cadeira de 
balanço" sentia certo contentamento, mas estava insatisfeito com o produto de 
seus esforços e dependia dos outros para ajudá-lo ou servi-lo, considerando a 
velhice como um tempo de lazer. O tipo que apresenta defensividade ou uma 
"abordagem de armadura" é essencialmente neurótico. Os sujeitos continua
vam trabalhando ou mantinham um elevado nível de atividade como se quises
sem "provar" que ainda eram sadios e não precisavam da ajuda dos outros. O 
quarto tipo apresenta hostilidade e culpa os outros pelos infortúnios pessoais. Os 
sujeitos, irrealisticamente, atribuem os fracassos de sua vida a fatores alheios a 
eles. Em parte, isso decorre da incapacidade de planejar adequadamente. O tipo 
final identificado por Reichard e colaboradores era o que apresentava ódio de si 
mesmo. Os indivíduos que se odiavam eram semelhantes ao tipo hostil, exceto 
que voltavam para si mesmos seu ódio e ressentimento. Reichard e colaborado
res descobriram que os três primeiros tipos estavam bem-ajustados em relação à 
velhice, enquanto os dois últimos, não. Mas como as descrições dos pesquisado
res das personalidades contêm julgamentos implícitos de valor da qualidade do 
estilo de vida, isso não surpreende. 

OUTROS ESTUDOS DE TIPOS DE PERSONALIDADE 

Reichard e colaboradores também observaram que a personalidade das pes
soas tinha se desenvolvido muito antes do início da velhice. Em outras palavras, 
os tipos não são o resultado simplesmente de "ser velho". Disso decorre que, para 
aproveitar a velhice, a pessoa precisa se preparar para ela. Esse argumento é, de 
certa forma, apoiado pelos achados de um estudo longitudinal relatado por Haan 
(1972) . Os sujeitos foram estudados da adolescência ao início da meia idade. 
Foram identificados vários tipos de personalidade, mas podemos dividi-los prin
cipalmente em estáveis e seguros - semelhantes à personalidade defensiva de 
Reichard - e inseguros - que culpavam os outros por seus infortúnios e muitas 
vezes tinham estilos de personalidade desorganizados. Esses tipos são notavel
mente semelhantes aos encontrados em outros estudos, e é razoável concluir que 
os tipos encontrados na velhice são provavelmente os que já estavam lá desde o 
início da idade adulta (Kermis, 1986) . Entretanto, isso talvez não seja inteira
mente verdade. Em uma revisão da literatura, Aiken (1989) observa que, embora 
alguns dos tipos mais estáveis de personalidade não se alterem muito ao longo da 
vida, os tipos menos estáveis podem ser mais lábeis em resposta às mudanças da 
idade. Novamente, pode ser demonstrado que as pessoas mais velhas passam a 
olhar mais para o seu interior (Neugarten, 1977) . Isso necessariamente não sur
preende. Seria esperado que as personalidades instáveis mudassem, e as pessoas 
estáveis talvez sempre tenham sido estáveis porque as circunstâncias sempre fo
ram consistentes e relativamente recompensadoras. As pessoas mais velhas, tal-
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vez, passem a olhar para o seu interior não devido a uma compulsão intrínseca, 
mas porque a morte dos amigos e um mundo que atende principalmente aos 
jovens deixam poucas atrações para os que anteriormente eram mais voltados 
para o exterior. 

Uma coisa interessante é que alguns tipos de personalidade se adaptam 
melhor à vida adulta inicial do que à final e vice-versa. As personalidades de 
tipo A são tipos tensos, competitivos, que têm dificuldade em relaxar - no 
linguajar característico dos anos 80, eles são típicos "yuppies". As personalida
des de tipo B são o oposto - tranqüilas, despreocupadas, e assim por diante. 
Poderíamos esperar que o tipo A se ajustasse melhor à idade adulta inicial, 
quando há talvez as maiores chances de ser competitivo na busca de uma car
reira, nos esportes, e assim por diante. A velhice não combina muito com o tipo 
A por sua ênfase em um estilo de vida sedentário. Para os tipos B, o contrário 
deve ser verdade. Strube e colaboradores (1985) mediram o bem-estar psicoló
gico de um grupo de pessoas de 18-89 anos e descobriram que geralmente as 
personalidades de tipo A e B cumpriam essa predição, embora os resultados 
fossem mediados por fatores como o ambiente social dos indivíduos. Shimonaka, 
Nakazato e Homma (1996) descobriram que as personalidades do tipo B eram 
mais prevalentes entre os centenários. 

Voltando aos estudos da mensuração dos tipos de personalidade nas pes
soas mais velhas, Neugarten, Haringhurst e Tobin (1961; 1968) estudaram uma 
amostra de pessoas na casa dos 70 anos. Foram identificados quatro tipos prin
cipais de personalidade (com subdivisões), muito semelhantes aos traços des
cobertos por outros estudos já mencionados. O tipo mais desejável era a perso
nalidade integrada. As pessoas nessa categoria podiam ser: reorganizadoras 
(conforme uma atividade se tornava fisicamente impossível, era substituída por 
outra); focadas (as atividades eram limitadas a um pequeno conjunto de ativi
dades exeqüíveis e extremamente compensadoras) ; ou desligadas (renunciar 
deliberadamente a muitas responsabilidades) . Outro tipo importante era a per
sonalidade de armadura-defensiva. As pessoas, nessa categoria, eram tipos 
aderentes, que achavam possível protelar o declínio mantendo um alto nível 
de atividade; ou contraídos, que, enfatizavam o que tinham perdido em resul
tado do envelhecimento. Os indivíduos arm.ados-defensivos estavam menos sa
tisfeitos do que os integrados. Um terceiro grupo possuía uma personalidade 
passivo-dependente. Como os tipos dependente/"cadeira de balanço" de 
Reichard e colegas, essas pessoas dependem dos outros para ajudá-las (as que 

·- buscam socorro) ou se afastam tanto quanto possível da interação com os 
outros (as apáticas) . O quarto e último grupo compreende as personalidades 
desorganizadas. Essas pessoas desafortunadas têm sérios problemas (possivel
mente demência inicial?) e não puderam ser classificadas como funcionando 
convencionalmente. 

Como observamos, existe muita semelhança entre os vários estudos. Todos 
enfatizam que a personalidade está amplamente fixada antes do aparecimento 
do primeiro fio de cabelo branco e que, essencialmente, as pessoas mais velhas 
podem ajustar sua personalidade, mas não alterá-la radicalmente. Há mais de 
uma maneira de envelhecer bem, mas todas envolvem, basicamente, acei _ar li
mitações e renunciar a responsabilidades sem sofrer um sentimento de perda. 
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Uma estratégia quase tão boa é temer os estragos do envelhecimento e lutar 
contra eles, mantendo toda a atividade possível. Entretanto, como isso envolve a 
incapacidade de entrar em um acordo com o envelhecimento, acaba sendo me
nos satisfatório. A pior opção é não ter nenhuma estratégia e culpar todos os 
fatores errados pelo seu estado presente. Muitos autores chegaram às mesmas 
conclusões gerais (por exemplo, Aiken, 1989; Kermis, 1983; 1986; Turner e Helms, 
1987; Whitbourne, 1987). Porém, o argumento apresentado é uma generaliza
ção, além de ser potencialmente enganador. O envelhecimento bem-sucedido 
envolve aceitar limitações e renunciar a responsabilidades, mais isso pode ser 
devido à pressão da sociedade para que sejam entregues as rédeas do poder. 
Aceitar de bom grado essa mudança pode ser semelhante a se  render graciosa
mente a um oponente mais forte, partindo do princípio de que, já que vamos 
perder, bem podemos fazer isso com um mínimo de ferimentos. Em outras pala
vras, para "saber'' envelhecer, a pessoa precisa mais compreender um ponto da 
pragmática do que ter um insight filosófico. Outra consideração importante é a 
classe socioeconômica. A pessoa que "não soube" envelhecer pode enfurecer-se e 
vociferar contra forças externas, precisamente porque sua posição social lhe trouxe 
menos privilégios e "boas oportunidades" (os pesquisadores observam isso 
freqüentemente em pessoas que declinam socialmente) . Por outro lado, alguém 
que conheceu "todos os brilhantes privilégios: os carros, os hotéis, os serviços, a 
agitada cama" (Auden, 1979), provavelmente terá uma. visão mais relaxada da 
vida. Assim, a personalidade mais velha pode ser tanto um produto das circuns
tâncias sociais e econômicas quanto de quaisquer fatores internamente 
motivadores. Essa consideração não refuta as teorias descritas, mas devemos ter 
o cuidado de  não considerar a personalidade como uma entidade impulsionada 
exclusivamente por fatores internos. 

Outra abordagem da discussão acima é questionar se "perder" a indepen
dência é necessariamente uma coisa tão ruim. Cordingly e Webb (1997) obser
vam que isso está imbuído de importantes questões de status em muitas socieda
des (especialmente as ocidentais), em que o individualismo e o "virar-se sozi
nho" são uma medida básica de aprovação social. As pessoas mais velhas são 
vistas como dependentes e então seu status diminui. As forças sociais, embora 
bem-intencionadas, tendem a enfatizar o papel da pessoa mais velha dependente 
e a desvalorizar a idéia da independência na velhice. Por exemplo, Baltes e Wahl 
(1996) chamam a atenção para um ponto notável: a solicitação ou a necessidade 
de auxílio dos mais velhos (que certamente ajudam a definir seu papel como 
dependente) costumam ser atendidas, enquanto o comportamento independente 
é ignorado. Baltes (1996) examinou detalhadamente a questão da dependência e 
argumentou que ela tanto pode ser boa quanto má, dependendo do tipo e das 
circunstâncias em que se desenvolve. A dependência ruim resultaria de motivos 
maus: um ambiente institucional em que os residentes mais velhos são privados 
de autonomia é um claro exemplo. Entretanto, a dependência ruim também pode 
ser produzida por boas intenções. Por exemplo, uma assistente social poderia dar 
a uma pessoa mais velha não apenas a ajuda específica de que ela precisa, mas 
cobri-la de outros cuidados (mesmo que não tenham sido solicitados nem sejam 
necessários), por serem considerados um generoso pacote de assistência. Certa
mente o são, por um lado, mas sua amplitude também obriga a pessoa a se tornar 
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muito mais dependente do sistema do que ela precisaria. Todavia, nem toda de
pendência é ruim. Baltes observa que uma dependência maior pode ser boa, por 
exemplo, se libera a pessoa de cuidados ou tarefas triviais excessivamente pro
blemáticos. Também devemos notar que a dependência ruim pode ser revertida 
ou, pelo menos, diminuída por uma intervenção. Então, a dependência em si não 
é nem boa nem ruim - o que importa é como e por que acontece. Alguns pesqui
sadores descobriram que a dependência aumentada prediz doenças subseqüen
tes (por exemplo, Willis et al., 1997), mas muitas vezes é difícil dizer o grau em 
que essa dependência é "boa" ou "má". 

Não deve ter escapado à atenção do leitor que alguns pesquisadores defen
dem a relativa estabilidade da personalidade ao longo do período de vida, enquan
to outros argumentam que ela se modifica. Há várias explicações possíveis para 
isso. Em primeiro lugar, pode haver diferenças nas técnicas de mensuração (Kogan, 
1990) . Isso é plausível, mas não é um bom presságio para a pesquisa que um fator 
tão importante quanto a personalidade se comporte de forma tão caprichosa quan
do medido. Porém, convém notar que muitos estudos longitudinais só encontram 
mudanças de personalidade quando os sujeitos são comparados ao longo de várias 
décadas - períodos relativamente curtos não produzem grandes mudanças. Tam
bém pode haver um efeito de coorte - os sujeitos mais velhos podem ser menos 
"abertos" em suas respostas do que os mais jovens, não devido à personalidade em 
si, mas porque querem ser "polidos" (Stokes, 1992) . Outro fator é que os diferentes 
estudos mediram diferentes aspectos da personalidade. Essa é uma faceta psicoló
gica que não pode ser medida em uma única escala, como a inteligência pode ser 
medida pelo escore de QI. Por trás de muitas das discrepâncias entre os estudos 
pode estar uma grande variedade de medidas (e níveis) tomadas como representa
tivas da personalidade (por exemplo, traços versus tipos). A testagem da persona
lidade tem sido criticada por ser inexata (Davis, 1987), e esperar encontrar mu
danças que confiavelmente resultem do envelhecimento quando as medidas estão 
em disputa talvez seja uma tarefa complicada demais. 

IMAGENS DO ENVELHECIMENTO E DA 
SATISFAÇÃO COM A VIDA NA VELHICE 

Mudanças gerais 

A partir do alerta acima, podemos concluir que, para compreendermos a per
sonalidade na velhice, também devemos considerar as forças externas que influen
ciam a auto-imagem e a satisfação com a vida nas pessoas mais velhas. Vamos 
considerar o efeito do estereótipo da pessoa mais velha "típica". Como observamos 
no Capítulo 1, a sociedade espera que as pessoas se comportem de forma apropria
da à sua idade. Kite, Deauz e Miele (1993) descobriram que os estereótipos das 
pessoas mais velhas são mais fortes do que os das diferenças de gênero, e que os 
atributos "masculinos" típicos são sentidos como especialmente propensos a decli
nar na velhice. Uma vez que os termos ''velho" e "idoso" usualmente são pejorati
vos na cultura ocidental, não surpreende o achado de um estudo de que apenas 
20% das pessoas na casa dos 60 e 51  %, na casa dos 70, se rotulam como sendo 



A psicologia do envelhecimento 135 

"velhas" (Ward, 1984). O autor desse estudo também observa que, ironicamente, 
as pessoas mais velhas são vítimas das próprias maquinações, pois quando jovens 
criaram os ilógicos estereótipos do envelhecimento, que agora as assombram. A 
estereotipificação também parece afetar a confiança das pessoas mais velhas e, 
geralmente, quanto mais a pessoa acredita nos estereótipos, mais baixa sua auto
estima (Ward, 1977) . Entretanto, dado que muitas pessoas mais velhas são mais 
introspectivas, não seria o caso de começarem a pensar que todo o mundo da sua 
idade é como elas e, portanto, quanto pior sua opinião acerca dos outros, pior a 
opinião sobre si mesmas? E talvez a auto-imagem e os estereótipos sejam auto
reforçadores, criando um círculo vicioso. A exata relação ainda não está clara, mas, 
por alguma razão, a maioria dos estudos descobre que a auto-imagem diminui na 
velhice na maioria das pessoas (Aiken, 1989) . Isso é reforçado por um estudo de 
Ryff (1991). Ela pediu a adultos jovens, de meia idade e mais velhos, que dessem 
uma nota ao seu self e bem-estar passados, presentes e futuros. Ela descobriu que 
os adultos jovens e os de meia-idade tendiam a se ver em um caminho de 
automelhorias - eram melhores que seus selves passados e, no futuro, ficariam 
ainda melhores. Os sujeitos mais velhos, por outro lado, viam o melhor atrás deles 
e um declínio à sua frente. Graham ·e Baker (1989) examinaram dois grupos de 
sujeitos (canadenses) : um grupo de pessoas mais velhas (idade média de 67 anos) 
e um grupo de estudantes adultos mais jovens. Os sujeitos deviam classificar pessoas 
imaginárias de diferentes idades (por exemplo, "homem de 40 anos") por seu nível 
de status dentro da sociedade. Os pesquisadores descobriram que, em ambos os 
grupos de sujeitos, as crianças ficaram no nível mais baixo, o status então subia ao 
longo da adolescência, da casa dos 20 e 30 anos, e depois começava a diminuir, de 
modo que as pessoas de 80 anos foram percebidas como tendo aproximadamente 
o mesmo status das crianças de cinco anos. Entretanto, embora os sujeitos mais 
velhos tenham feito julgamentos relativamente semelhantes aos dos alunos, a dife
rença entre as classificações mais altas e mais baixas foi significativamente menor. 
Assim, embora diferentes gerações tenham o mesmo padrão geral em sua visão do 
envelhecimento e do status, as pessoas mais velhas sãõ aparentemente "um pouco 
mais igualitárias do que as jovens" (Graham e Baker, 1989, p. 255) . 

Os estudos acima pintam um quadro sombrio do envelhecimento, tanto das 
imagens que as pessoas mais velhas têm de si mesmas quanto das imagens que as 
mais jovens têm das mais velhas. Entretanto, não devemos supor que essas visões 
sejam irrevogavelmente estanques. Por exemplo, Guo, Erber e Szuchman (1999) 
demonstraram que expor ·os sujeitos a relatos positivos sobre o envelhecimento 
pode melhorar os julgamentos subseqüentes das habilidades dos mais velhos. Da 
mesma forma, Stuart-Hamilton (2000) descobriu que alterar um conjunto de cinco 
perguntas no início de um questionário sobre atitudes, de neutras para levemente 
negativas (chamando a atenção para os problemas financeiros dos pensionistas do 
Reino Unido), era suficiente para criar uma série de julgamentos significativamen
te mais negativos sobre as pessoas mais velhas no último grupo. A facilidade com 
que essas visões podem ser manipuladas mostra que, em certa extensão, as visões 
negativas do envelhecimento podem ser um produto do planejamento experimen
tal. Nos estudos que encontraram visões profundamente negativas do envelheci
mento, os sujeitos certamente deviam fazer uma comparação direta entre uma 
pessoa mais velha e uma mais jovem (Stuart-Hamilton, 2000). Em tais circunstân-
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cias, as pessoas mais velhas quase inevitavelmente serão vistas sob uma luz negati
va. Não é "velhicismo'' dizer que, na média, as pessoas mais velhas têm mais pro
blemas físicos e psicológicos do que as mais jovens, assim como não é sexismo dizer 
que, na média, as mulheres são mais baixas do que os homens. Entretanto, essas 
afirmações podem facilmente predispor as pessoas a visões "velhicistas" ou sexis
tas. Assim, se os sujeitos forem solicitados a comparar adultos jovens com adultos 
mais velhos, os mais velhos certamente se sairão pior. Isso é indicado por Stuart
Hamilton (1998), que realizou um levantamento nacional (Reino Unido) das atitu
des das mulheres em relação ao envelhecimento. Foram questionadas mulheres de 
todas as idades, que só precisavam dizer o que achavam dos mais velhos, em seus 
próprios termos (em outras palavras, sem comparações com adultos mais jovens). 
As respostas sobre o envelhecimento foram muito mais positivas do que as de mui
tos outros estudos. Portanto, pelo menos parte da visão negativa do envelhecimen
to provavelmente é resultado do modo como as perguntas foram feitas. 

Críticas à parte, os estereótipos antienvelhecimento ainda são fortes . Foi dito 
que isso é, em certa extensão, um produto de determinadas culturas, e o Japão foi 
citado por alguns autores como uma sociedade muito pró-envelhecimento. Até 
certo ponto, é verdade. Por exemplo, Levy (1999) relata que os japoneses tendem 
a apresentar menos atitudes negativas em relação às pessoas mais velhas do que os 
chineses ou os americanos. Mas observem que a visão do envelhecimento ainda é 
negativa - o que difere é apenas aforça com que a visão se expressa. Os estereóti
pos de envelhecimento aparecem mesmo quando as visões não são medidas direta
mente por questionários. Por exemplo, Hummert, Garstka e Baker (1997) desco
briram que os sujeitos atribuíam significativamente menos atributos positivos a 
fotos de pessoas mais velhas (também há uma interessante refutação das afirma
ções de Graham e Baker de igualitarismo citadas anteriormente, uma vez que fotos 
de pessoas muito velhas receberam uma avaliação significativamente mais negati
va por parte dos sujeitos mais velhos) . E os sujeitos que davam instruções a pessoas 
de diferentes idades tendiam a "descer ao nível" das pessoas mais velhas, e o seu 
modo de falar com elas era diferente daquele que usavam para dar instruções aos 
adultos mais jovens, embora isso não ocorresse tanto quando se enfatizava que a 
pessoa mais velha era "competente" (Thimm, Rademacher e Kruse, 1998) . 

Causas de mudanças na imagem 

As mudanças físicas, das relativamente pequenas (como o cabelo que fica 
grisalho) às mais sérias (por exemplo, artrite), podem provocar uma reavaliação 
do autoconceito (Ward, 1984) . Alguns estudos descobriram que a saúde e as 
mudanças concomitantes na mobilidade são os maiores preditores da satisfação 
na velhice, mas outros não conseguiram replicar esses resultados (por exemplo, 
Bowling, Farquhar e Grundy, 1996), e os achados podem depender das medidas 
em relação às quais a saúde é avaliada. Uma gama de tratamentos, dos cosméti
cos às intervenções médicas, geralmente consegue aliviar pelo menos alguns dos 
problemas físicos, mas outras mudanças - nos papéis sociais e nos relacionamen
tos - são irrevogáveis. Destas, algumas são crônicas, enquanto outras são aconte-
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cimentos isolados significativos. Das últimas, as mais importantes, provavelmen
te, sejam a aposentadoria em tempo integral e a viuvez. 

Trabalho e aposentadoria 

Viuvez 

Herzog e colaboradores (1991) estudaram adultos mais velhos ainda traba
lhando ou semi-aposentados.  Descobriram que o bem-estar não estava relaciona
do a quanto eles trabalhavam, e sim ao fato de o trabalho ser o que eles gostariam 
de fazer. O mesmo achado se repetiu em um grupo de trabalhadores um pouco 
mais jovens (55-64 anos) . É importante observar que, com a mudança nos pa
drões de trabalho, a aposentadoria não é mais vista como sinônimo de "velhice" 
da maneira taxativa como era antigamente. Por exemplo, Settersen (1998) des
cobriu que a idade atualmente é um critério irrelevante para muitas pessoas de
cidirem sobre a aposentadoria. Com relação à aposentadoria, foi observado que 
as pessoas que dela se aproximam tendem a um estado de maior apreensão e 
autodepreciação, mas, na maioria dos casos, depois que as pessoas param de 
trabalhar a experiência é agradável. Todavia, há alguns exemplos de pessoas com 
problemas psicológicos por já não se sentirem úteis. Por exemplo, em seu estudo 
de norte-americanos aposentados, Swan, Dame e Carmelli (1991) relataram que 
aquelas pessoas que sentiam terem sido "obrigadas" a se aposentar geralmente 
apresentavam níveis mais baixos de bem-estar e (talvez não surpreendentemen
te) que as pessoas com personalidade do tipo A eram as que mais se queixavam 
de terem se aposentado contra a sua vontade. Entretanto, talvez essas pessoas 
fossem ter problemas e se queixar de qualquer maneira. Sharpley (1997) identi
ficou três fatores - sentir falta do trabalho, saúde e relacionamentos - e, mais 
uma vez, é tentador argumentar que os dois últimos problemas poderiam surgir 
independentemente da aposentadoria. Para a maioria das pessoas, a aposentado
ria traz poucas mudanças na satisfação com a vida. Porém, outros fatores têm 
influência. Por exemplo, nos casais com papéis tradicionais, a satisfação conjugal 
é maior quando o marido está trabalhando e a esposa está aposentada do que na 
situação inversa (Myers e Booth, 1996; Szinovacz, 1996) . A satisfação conjugal 
pode aumentar se a pessoa se aposenta de uma ocupação estressante, mas os 
problemas de saúde podem diminuí-la (Myers e Booth, 1996) . E a satisfação 
geralmente aumenta no caso dos aposentados muito sadios (Parnes, 1981).  Os 
trabalhadores de colarinho branco tendem a aproveitar mais a aposentadoria do 
que os demais, mas isso provavelmente pode ser atribuído ao melhor estado da 
saúde e das finanças (Bengston e Treats, 1980; Ward, 1984) . O quadro completo 
pode então ficar mais complicado devido a diferenças e circunstâncias individuais, 
e ainda não possuímos uma visão inteiramente abrangente (Moen, 1996). 

O estado de viuvez (perda do parceiro de qualquer gênero) atinge mais 
comumente as mulheres do que os homens, por causa das diferentes expectativas 
de vida dos dois sexos. Há algumas evidências de que o impacto da perda depen-
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de de quanto ela foi antecipada. Por exemplo, Eisdorfer e Wilkie (1977) descobri
ram que a perda era menos estressante se o falecido tivesse ficado doente por 
algum tempo (veja também Wells e Kendig, 1997) . Além disso, as pessoas mais 
velhas tendem a apresentar uma reação mais branda do que as mais jovens (Cook 
e Oltjenbruns, 1989), porque estão mais preparadas para aceitar a morte do com
panheiro. Na maioria dos casos, o ajuste à perda é relatado como satisfatório, 
embora haja alguns sinais residuais de tristeza e outros sentimentos negativos 30 
meses depois do falecimento (Thompson et al., 1991) e uma proporção conside
rável (20%) das pessoas viúvas relatem não conseguir lidar adequadamente com 
a situação (Lopata, 1973) . Além disso, o número de aspectos negativos dos rela
cionamentos pessoais dentro do círculo social dos viúvos aumenta nos anos pos
teriores ao falecimento (Morgan, Neal e Carder, 1997) . Carey (1979) observou 
que os homens se ajustam melhor do que as mulheres. Isso pode acontecer por
que, nos tradicionais papéis (sexistas), o status da mulher casada é determinado 
pela presença do marido, enquanto o inverso não se aplica tão intensamente. O 
homem viúvo também costuma ter uma situação financeira mais segura e talvez 
tenha mais oportunidades de encontrar outra companheira. Porém, outros estu
dos contradizem esse ponto de vista (Cook e Oltjenbruns, 1989), possivelmente 
porque mais homens do que mulheres sejam incapazes de se cuidarem sozinhos 
e também porque a viuvez é uma experiência principalmente feminina. Assim, a 
partir das evidências disponíveis, a questão de qual gênero sofre mais não pode 
ser resolvida. A atual revalorização social dos papéis de gênero talvez erradique 
as possíveis diferenças existentes. 

Outros fatores 

Embora a aposentadoria e a viuvez sejam os dois principais fatores agudos 
que influenciam a auto-imagem e a satisfação com a vida, outros fatores, 
freqüentemente crônicos, também são importantes, e as preocupações monetárias 
destacam-se nas listas da maioria dos pesquisadores. Krause, Jay e Llang (1991) 
demonstraram que os problemas financeiros (comuns para muitas pessoas mais 
velhas) são um fator primordial que reduz o sentimento de autovalor e aumenta 
os sintomas depressivos. Isso vale para muitas culturas. O estudo de Krause e 
colaboradores encontrou o mesmo fenômeno básico em amostras de americanos 
e de japoneses mais velhos. Zhang e colaboradores (1997) descobriram que os 
problemas financeiros são um importante fator negativo entre os chineses mais 
velhos. Ferrara e Su (1999) também descobriram que os problemas financeiros 
aumentavam o sofrimento psicológico dos sujeitos de três culturas diferentes 
(Fiji, Coréia e Filipinas, mas os sujeitos da Malásia foram uma exceção) . Entre
tanto, os autores também observaram que o nível de apoio social e familiar pode, 
no mínimo, aliviar alguns desses problemas. Isso se reflete nos achados d e  um 

estudo longitudinal de Russell e Catrona (1991), que descobriram que quanto 
menos apoio social a pessoa mais velha recebia no início do estudo, mais sérios 
estavam seus sintomas depressivos um ano mais tarde e e mais ''brigas diárias" ela 
vivenciava) . Novamente, o� fatores de personalidade podem desempenhar um 

papel importante. Por exemplo, um indivíduo bem-integrado consegue lidar me-
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lhor com o estresse do que alguém desorganizado. Inversamente, uma pessoa em 
mau estado de saúde e finanças talvez consiga lidar melhor com o declínio na 
saúde e nas finanças por já estar acostumada com isso (Ward, 1977; 1984) . Tam
bém convém notar que, além dos tipos de personalidade, outros fatores psicoló
gicos, como mudanças intelectuais, podem afundar a auto-estima. Por exemplo, 
no Capítulo 3 observamos que o auto-relato de lapsos de memória está 
correlacionado com o nível de depressão. Perlmutter e colaboradores (1987) 
observam que isso pode criar um círculo vicioso - a pessoa que percebe estar 
tendo um mau- desempenho em uma tarefa de memória pode ficar com o moral 
lá embaixo, o que talvez atrapalhe outras capacidades. 

Também é importante dizer que os episódios do passado da pessoa podem 
influenciar suas atitudes na velhice. Obviamente, decisões sobre carreira, relacio
namentos, ter ou não filhos, e assim por diante, têm um impacto direto. Stallings 
e colaboradores (1997) descobriram que os acontecimentos negativos da vida da 
pessoa tendem a influenciar os aspectos negativos do seu humor, assim como os 
acontecimentos positivos afetam os aspectos positivos, com mínimas influências 
mútuas (confirmando a teoria dos dois fatores de bem-estar) . Adotando uma 
abordagem diferente, Caspi e Elder (1986) examinaram os sentimentos de satis
fação com a vida em um grupo de mulheres mais velhas que estavam na casa dos 
30 durante a Grande Depressão Americana. As mulheres de classe média que 
enfrentaram dificuldades naquela época apresentavam agora maior satisfação 
com a vida, como resultado. Mas o oposto se aplicava às mulheres de classe 
trabalhadora na mesma situação - elas sentiam menor satisfação com a vida. 
Talvez porque as mulheres da classe média tenham, demonstravelmente, ''venci
do as dificuldades" e melhorado de vida em termos financeiros, enquanto as da 
classe trabalhadora percebiam a si mesmas como ainda "lá embaixo". De manei
ra análoga, as pessoas com níveis mais elevados de sabedoria, que tinham 
vivenciado a Grande Depressão, apresentavam melhor saúde psicológica na ve
lhice do que as avaliadas como menos sábias (Ardelt, 1998) . 

Outros fatores também podem contribuir para a satisfação com a vida. Por 
exemplo, Cook (1998) descobriu que participar de sessões grupais organizadas 
de reminiscências melhorou o nível de satisfação com a vida em mulheres mais 
velhas de uma casa de repouso. Isso não deve ser tomado como uma confirmação 
do estereótipo de que as pessoas mais velhas gostam de viver no passado. Embo
ra haja evidências de que pelo menos certos grupos de pessoas mais velhas gosta
riam que suas realizações e status passados fossem mais reconhecidos (Ghusn et 
al., 1996), diante da pergunta "Olhando para trás, que período da sua vida lhe 
trouxe maior satisfação?", a resposta mais comum era "agora" (Field, 1997) . De 
modo geral, e talvez isto não surpreenda, quase todos os pesquisadores descobri
ram que as atividades sociais e as amizades são benéficas. Um desvio interessan
te em relação a isso é trazido por Greenwood (1999) : quando existem problemas 
em uma vida social modificada na velhice, é menos provável que os homens 
relatem insatisfação, porque em geral sua expectativa de relações interpessoais é 
menor do que a das mulheres. Como já foi dito, não basta agrupar pessoas mais 
velhas e esperar que a satisfação aumente como resultado. Por exemplo, em uma 
frase reveladora, Kovach e Robinson (1996)r relataram que ter um companheiro/ 
a de quarto em uma casa de repouso "predizia satisfação com a vida apenas para 
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aqueles que conversavam com seus companheiros/as" (p. 627) . A p articipação 
em atividades de exercícios ou atividades de lazer não-energéticas também está 
correlacionada com uma maior satisfação com a vida (e melhor saúde) . Os auto
res de um estudo (Menec e Chipperfield, 1997) atribuem isso ao sentimento de 
ter maior controle sobre os acontecimentos (veja também McConatha et al., 1998). 
Entretanto, embora as atividades sociais certamente sejam benéficas, os passa
tempos necessariamente não precisam ser gregários para haver aumento na sa
tisfação com a vida. Por exemplo, Sherer (1996) demonstrou que ter acesso a um 
computador tinha efeitos benéficos sobre a auto-estima e a satisfação com a vida 
em moradores e diaristas de casas de repouso (as mulheres do estudo preferiam 
software educativo, enquanto os homens jogavam video game) . Em geral, a ativi
dade com objetivos é benéfica para a satisfação com a vida (Madigan, Mise e 
Maynard, 1996) . 

Os achados acima sugerem que uma rica tessitura de fatores determina a 
satisfação com a vida na velhice. Em parte, isso talvez aconteça porque muitos 
estudos têm um ar de "quem procura, acha". Fazendo um número limitado de 
perguntas ou focando um estreito intervalo, podemos fazer com que alguns fato
res pareçam mais importantes do que realmente são. Por exemplo, empregando 
uma técnica de entrevista mais qualitativa, Glass e Jolly (1997) descobriram que 
sua amostra de sujeitos não destacava a boa saúde ou o dinheiro como fatores
chave para a satisfação com a vida. Nem todos os estudos são igualmente "culpa
dos" dessa seletividade, mas é difícil ir além de uma afirmação bastante geral de 
que fatores intuitivamente óbvios, como saúde, finanças, luto e aposentadoria, 
têm alguma influência sobre a auto-estima e a satisfação com a vida. Esses não 
são certamente os únicos fatores e todos eles podem interagir e ser mediados por 
variáveis psicológicas. Infelizmente, essa afirmação não se afasta muito do que 
um não-psicólogo diria se fosse solicitado a fazer um resumo intuitivo do assunto. 

PERSONALIDADE E SAÚDE 

É importante observar que um aspecto da personalidade é a maneira de 
viver da pessoa, a qual inclui escolhas de dieta, exercício, cigarro, e assim por 
diante. A ligação entre ·o cigarro e uma expectativa menor de vida e a relação 
(mais tênue) entre dieta, exercício e saúde são tão conhecidas que não preciso 
reiterá-las aqui. Porém, temos de observar que as pessoas raramente adquirem 
"maus hábitos" na velhice (por exemplo, fumantes velhos geralmente vêm abu
sando há décadas do seu corpo) e, correspondentemente, um estilo de vida não
sadio não é apenas um problema da velhice (embora Quinn e colaboradores, 
1997, digam que os maus hábitos alimentares tendem a piorar com a idade e são 
exacerbados por falta de dinheiro e pela condição de ser homem) . Poderíamos 
imaginar que seria mais difícil uma pessoa mais velha mudar seus hábitos do que 
uma mais jovem, mas o fato é que os dois grupos etários responderam igualmen
te bem à educação de saúde (veja Elias, Elias e Elias, 1990, para maiores discus
sões). Outro alerta importante é o exercício - o desempenho físico indubitavei
mente declina com a idade, e isso é mais acentuado em atividades que exigem 
súbitos impulsos de energia (por exemplo, arremesso de peso) do que em ativi-
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dades envolvendo níveis de energia mais baixos e contínuos (corrida de média e 
de longa distância) . Entretanto, vários estudos (mas nem todos) descobriram 
que as pessoas mais velhas que seguem um esquema de exercícios apresentam 
tempos de reação mais rápidos e melhor desempenho psicomotor (Spirduso e 
MacRae, 1990) . Isso não surpreende, mas o mais interessante é ·que o desempe
nho das pessoas mais velhas que se exercitam supera o de .muitos jovens de 20 
anos (veja a excelente revisão de Spirduso e MacRae, 1990, para maiores deta
lhes). Portanto, se quiser, .a pessoa pode melhorar consideravelmente sua expec
tativa de vida, seu bem-estar físico e (em parte) psicológico. 

Considerando uma relação mais direta entre personalidade e saúde, parece 
haver uma ligação positiva entre saúde mental e bem-estar físico. Os estudos 
encontram uma alta correlação quando são considerados auto-relatos e uma cor
relação um pouco menor quando são usadas medidas objetivas de saúde física 
(Whitboutne, 1987) . Está aberto a debate se o bem-estar físico faz a pessoa se 
sentir contente, ou vice-versa. Kermis (1986) pergunta se a depressão e/ou o 
estresse podem piorar a saúde (por exemplo, suprimindo o sistema imunológico) . 
Tomando a direção oposta, a priori está claro que a incapacidade física pode ter 
um efeito negativo sobre o estado psicológico da pessoa. Entretanto, aqui temos 
de fazer um alerta importante. Maas e Kuypers (1974) observaram que muitas 
doenças da velhice são precedidas por queixas físicas relacionadas, oriundas de 
momentos anteriores na vida. Isso significa que se houver uma mudança de per
sonalidade em resposta a uma doença, talvez não seja apenas a doença na velhi
ce que esteja provocando isso; talvez isso seja um efeito acumulado ao longo de 
toda a vida. 

A partir desse argumento, podemos levantar a hipótese de que as mudanças 
físicas e mentais podem exacerbar-se mutuamente, formando um círculo vicioso. 
Entretanto, é possível exagerar a ligação entre doença e personalidade. Por exem
plo, a personalidade de tipo A foi associada a um índice significativamente mais 
alto de ataque cardíaco. Entretanto, uma revisão de Elias e colaboradores (1990) 
observa que, embora isso possa ser verdade nas pessoas mais jovens, ter uma 
personalidade do tipo A depois dos 65 anos não aumenta o risco de problemas 
coronários (o achado não pode simplesmente ser atribuído ao fato de a maioria dish Pessoas com tipo A morrer antes de atingir essa idade) . E as pessoas mais ve as, muitas vezes, não percebem ou descartam seu estado de saúde física 
(Costa e McCrae, 1985), indicando que a ligação entre doença e auto-imagem 
talvez não seja tão clara quanto supúnhamos a princípio. 

Um tópico relacionado é hostilidade e envelhecimento. A hostilidade já foi 
mencionada anteriormente como um tipo de personalidade e pode ser definida 
como "uma orientação negativa em relação aos outros, com manifestações cognitivas, 
afetivas e comportamentais" (Barefoot, 1992). Alguns estudos relataram níveis de 
hostilidade mais elevados entre adultos mais jovens e adultos velhos mais idosos, 
com uma queda de hostilidade entre esses dois grupos etários (veja Barefoot et al., 
1993) . Isso pode ser em parte adaptativo, pois um cinismo sadio é um instrumento 
útil tanto para adultos mais jovens que estão abrindo seu caminho no mundo quan
to para os bem velhinhos que dependem cada vez mais dos serviços de saúde e de 
assistência social. Comijs e colaboradores (1999) descobriram que a hostilidade 
também estava associada a.receber maus tratos. Porém, como muitos autores argu-
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mentam, ela também pode ser desvantajosa, pois altos níveis de hostilidade estão 
associados a um aumento no risco de doenças cardíacas (veja Meesters, Muris e 
Backus, 1996) e outras doenças (veja Ranchor et ai., 1997). 

CASAMENTO 

Geralmente, os casais mais velhos são tão ou mais felizes do que os mais 
jovens (Cunningham e Brookbank, 1988) . Isso pode acontecer em parte por eles 
trabalharem menos e terem menos responsabilidades parentais (Orbuch et al., 
1996) . Levenson, Cartensen e Gottman (1993) avaliaram casais mais jovens ( 40-
50 anos) e mais velhos (60-70 anos), utilizando diversas medidas. Descobriram 
que os casais mais velhos apresentavam maior equanimidade de objetivos e de 
fontes de prazer (e menos fontes de discórdia), e também tendiam a ter padrões 
de saúde mais semelhantes. Seus resultados são encorajadores, pois parece que 
os casais mais velhos não estão simplesmente se agarrando aos destroços porque 
a perspectiva de viverem separados é terrível demais em termos financeiros e/ ou 
emocionais. Em outro sentido, os resultados não informam muito, pois não indi
cam se os casais que estão felizes sempre foram felizes ou se a felicidade de hoje 
é o resultado "de um processo em que as antigas guerras foram ficando para trás" 
(Levenson et al., 1993, p. 312), a ponto de ser declarada uma trégua. Conforme 
os autores reconhecem, seu "instantâneo preliminar" (p. 3 12) requer um estudo 
longitudinal mais completo. 

SEXUALIDADE E ENVELHECIMENTO 

É de conhecimento geral que a mídia retrata o sexo como sendo para os 
jovens e esbeltos, e o humor "velhicista" tacha os mais velhos que querem uma 
vida sexual de "velhos sujos" ou feios e desesperados. Mesmo as pessoas mais 
velhas rotuladas pela mídia como "sexy" geralmente são escolhidas porque "não 
parecem ter a idade que têm". Correspondentemente, a pessoa mais velha não 
encontra em seu dia-a-dia a confirmação de que desejar uma vida sexual em 
qualquer etapa da idade adulta é normal e sadio. Portanto, não surpreende que o 
interesse sexual professado diminua depois dos 50 anos (Segraves e Segraves, 
1995), o que em parte é atribuído à visão negativa da sociedade (embora doen
ças e tratamentos médicos que afetam o impulso sexual também sejam contribui
ções importantes). 

O estudo da sexualidade na velhice apresenta alguns problemas. Um deles é 
um efeito de coorte - as pessoas mais velhas cresceram em épocas menos permis
sivas e não estão acostumadas (e, na verdade, talvez não tenham o vocabulário) 
a falar sobre questões sexuais. Examinando a história dos estudos da atividade 
sexual na velhice, Gibson (1992) observa que, quanto mais recente o estudo, 
mais freqüentemente as pessoas admitem ter relações sexuais. A relutância é um 
problema tradicional nas pesquisas sobre sexo (inversamente, os sujeitos excessi
vamente dispostos a participar também podem fornecer dados tendenciosos) . 
Assim, os grupos mais velhos podem fornecer menos informações, não porque 

l 
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fazem sexo mais raramente, mas porque estão menos dispostos a falar sobre isso. 
Outro problema freqüentemente citado pelos pesquisadores se refere ao que cons
titui "sexo". Se o intercurso com penetração for tomado como a única medida de 
sexo, as pessoas mais velhas podem apresentar um maior declínio sexual do que 
se considerarmos uma gama mais ampla de atividades. No entanto, convém no
tar que as pessoas mais velhas sexualmente ativas geralmente relatam grande 
satisfação com a atividade escolhida, seja ela qual for (Matthias et al., 1997; 
Skoog, 1996). Um outro problema é o da oportunidade. Uma vez que as mulhe
res vivem em média mais do que os homens, existem mais mulheres velhas do 
que homens velhos. Assim, as oportunidades de contato heterossexual para elas 
diminuem, e a atividade pode cessar não por falta de vontade ou capacidade, 
mas por falta de um parceiro adequado. Para os homens, os maiores problemas 
geralmente são a' incapacidade de manter uma ereção e/ou a falta de vigor físico 
para o intercurso. Extrapolando a partir de Gibson (1992), de 10% a 20% dos 
homens mais velhos e 35% (ou mais) das mulheres mais velhas não têm vida 
sexual (se bem que os números variam imensamente entre os estudos) . Um pro
blema final a ser mencionado aqui é o relativo subtratamento por parte dos pro
fissionais de saúde, que podem subvalorizar ou ignorar a sexualidade das pessoas 
mais velhas (Gussaroff, 1998; Mayers e McBride, 1998). Geralmente, uma eleva
da proporção de casos de disfunção sexual em adultos mais velhos permanece 
sem tratamento (Godschalk, Sison e Mulligan, 1997). 

Usualmente, além das limitações de saúde física, o nível de atividade sexual 
depende do nível de atividade na idade adultajovem (por exemplo, Martin, 1981) . 
Isso implica que, mais uma vez, o estado da pessoa na velhice é determinado 
pelo seu comportamento anterior. Entretanto, não podemos esquecer que o im
pulso sexual difere muito entre as pessoas (por exemplo, Masters e Johnson, 
1966), que é errado supor que existe um nível "certo" de atividade ou que a 
atividade sexual é necessária para a pessoa envelhecer bem. 

PREFERÊNCIAS DE ESTILO DE VIDA 

Até o momento, a personalidade mais velha foi concebida principalmente 
em termos de mudanças no indivíduo. Nesta seção e na seguinte, trataremos da 
questão de como as pessoas mais velhas escolhem interagir com os outros. Foi 
tacitamente reconhecido, em vários momentos na literatura de pesquisa, que 
parte do envelhecimento é uma preparação para a morte. Em nenhum estudo, 
essa idéia é mais explícita do que na teoria do desligamento, de Cumming e 
Henry (1961) . Segundo ela, conforme as pessoas envelhecem, seu contato com o 
mundo diminui. Em um nível, isso se dá pelo declínio dos sentidos. Em um nível 
social, a perda do cônjuge e dos amigos e outros afastamentos sociais, como a 
aposentadoria, fazem com que as pessoas mais velhas se desliguem do contato 
com os outros. Isso foi visto por Cumming e Henry como um processo racional, 
iniciado pela pessoa mais velha e induzido e estimulado pelas convenções sociais. 
É como se a pessoa estivesse se preparando para morrer, desfazendo seus víncu
los com o mundo físico. A teoria pode ser criticada (e na verdade foi) por apre
sentar o comportamento de esperar passivamente pela "Impiedosa Ceifeira" como 
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um bom modelo de papel para as pessoas mais velhas. Essa talvez seja uma críti
ca um pouco dura a Cumming e Henry, que estavam falando sobre um desliga
mento relativo, e não total. Evidências posteriores indicam que o desligamento 
se limitava em grande parte às pessoas que sempre foram reclusas (por exemplo, 
Maddox, 1970b). Em outras palavras, o fenômeno pode ser uma extensão "natu
ral" de um tipo específico de personalidade, não um aspecto universal do enve
lhecimento. Outra crítica é que o desligamento é um fenômeno muito raro nos 
países em desenvolvimento, onde as pessoas mais velhas mantêm um papel ativo 
na comunidade (por exemplo, Merriman, 1984) . 

Posteriormente, os pesquisadores argumentaram que a melhor política para 
as pessoas mais velhas é manterem-se tão ativas quanto possível. Seu argumento 
é mais ou menos o seguinte: normalmente existe o desejo de se manter em ativi
dade, e a satisfação com a vida é maior naquelas com um envolvimento ativo 
(veja acima) . As pessoas que se desligam da sociedade provavelmente vêm fa
zendo isso ao longo de sua vida - em outras palavras, essa não é puramente uma 
resposta ao envelhecimento (Maddox, 1970a) . Em sua forma extrema, a teoria 
da atividade é tão pouco atraente quanto aquela que tenta substituir. A imagem 
de hordas de assistentes sociais obrigando as pessoas mais velhas a se mistura
rem com os outros "para o seu próprio bem", com jogos de cartas compulsórios e 
tudo o mais, não é muito agradável. O consenso moderno é que as teorias do 
desligamento e da atividade descrevem estratégias ótimas para alguns indivíduos, 
mas não para todos, e o que vai ser melhor para cada um depende de vários 
fatores: circunstâncias financeiras (por exemplo, a pessoa tem condições para 
manter um estilo de vida ativo?) ; saúde (a pessoa ainda tem o vigor necessário 
para alguns hobbies?); e tipos de personalidade (os introvertidos talvez odeiem 
um estilo de vida ativo) . Convém notar, também, que alguns estudos descobri
ram que o maior envolvimento social só melhora apreciavelmente o bem-estar 
em grupos de renda mais baixa (Caspi e.Elder, 1986; Larson, 1978) . 

O PAPEL DA FAMÍLIA 

Muitas pessoas, se pudessem escolher, provavelmente prefeririam combinar 
aspectos dos estilos de vida de desligamento e de atividade. Isso é mostrado pelas 
pesquisas sobre a preferência pelos relacionamentos familiares. Parece que, nas 
nações ocidentais, pelo menos, as pessoas mais velhas preferem viver de modo 
independente, mas perto dos filhos ou parentes próximos. Em cerca de 80% dos 
casos, os pais moram a trinta minutos da casa de, pelo menos, um dos filhos 
(Bengston e Treas, 1980) . Assim, parece que as pessoas mais velhas gostam de 
combinar a oportunidade de atividades proporcionadas pela interação familiar 
com o desligamento proporcionado pela privacidade de seu lar. A família pode 
ter distintas vantagens. Por exemplo, como foi visto nos estudos de problemas 
financeiros citados anteriormente, os efeitos das dificuldades podem ser parcial
mente compensados por fatores familiares (por exemplo, Ferrara e Su, 1999; 
Zhang et al., 1997) .  Entretanto, os membros da família podem ser um recurso 
mais ambíguo nas épocas de problemas agudos, não crônicos. Em uma magistral 
revisão da literatura, Bengston e Treas observaram que, embora os familiares 
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fossem a fonte habitual e preferida de conforto e ajuda nas crises, quanto maior 
era a expectativa de receber assistência dos familiares, mais a pessoa se depri
mia. Em outras palavras, quando esperamos demais, é quase inevitável que ire
mos nos desapontar (embora a proporção de pessoas mais velhas com expectati
vas irrealisticamente elevadas seja relativamente baixa) . Isso também é apoiado 
por um estudo de Bengston e Kuypers (1986), que descobriu que, quando ocorre 
uma crise e é necessário ajuda, pode haver prejuízo das relações familiares, por
que os membros da família podem sentir que não lidaram adequadamente com a 
situação. 

Uma análise detalhada da intervenção familiar é oferecida pelo modelo ABCX 
duplo, de McCubbin e Patterson (1982), em que A é o acontecimento que provo
cou a crise, B os recursos familiares de manejo, C a percepção familiar da crise e 
X o estresse percebido. Variações emA, B e C determinarão o nível geral de estresse 
vivenciado pela família e pela pessoa mais velha (veja Clark, 1999, para um exem
plo de uma aplicação do modelo) . Gatz, Bengston e Blum (1990) criaram um 
modelo semelhante, que compreende uma seqüência de acontecimento-estressor
avaliações-mediadores-resultados. O acontecimento é a crise, e o estressar; o efeito 
deletério do acontecimento. Avaliações refere-se ao processo pelo qual os mem
bros da família envolvidos decidem o grau em que conseguem controlar a situa
ção, e os mediadores são a ajuda e o carinho proporcionados. O processo de 
resultados refere-se ao grau em que a família se sente estressada e/ou adaptada à 
mudança na situação. 

Esses dois modelos de cuidado familiar em períodos de crise são essencial
mente descritivos, e há uma considerável literatura de pesquisa descrevendo cada 
estágio dos modelos. O tom é bastante uniforme - muitos aspectos do cuidado e 
da adaptação são potencialmente estressantes e têm efeitos negativos. Revisões 
detalhadas são fornecidas por Gatz e colaboradores (1990) e Wenger (1990) . 
Um alerta: a maioria dos deveres recai sobre o cônjuge ou os filhos (Qureshi e 
Walker, 1989) - assim, a maioria dos cuidadores também é mais velha ou de 
meia-idade. Portanto, os próprios cuidadores podem ter problemas físicos que 
dificultam o atendimento aos pacientes, e há relatos de cuidadores com má saú
de - o que não surpreende (veja Gatz et al., 1990) . 

Como observamos no Capítulo 1, pelo menos nos países ocidentais, a pro
porção da população· com mais de 60 anos aumentou drasticamente nos últimos 
cem anos. Ao mesmo tempo, por uma variedade de razões, o índice de natalida
de diminuiu. Isso significa que as pessoas mais velhas de hoje têm menos paren
tes para apoiá-las do que as de antigamente (embora cerca de 80% das pessoas 
mais velhas tenham pelo menos um(a) filho(a) vivo(a); veja também Johnson e 
Troll, 1996) . Entretanto, será que isso significa que a situação difícil dos mais 
velhos (se é que isso existe) piorou? A resposta é: provavelmente não. Primeiro, 
a melhora geral nos padrões de vida e esquemas de pensão revelam que as pessoas 
mais velhas são auto-suficientes mais freqüentemente do que seus ancestrais eram. 
O asilo de pobres, refúgio dos velhos da classe trabalhadora, não surge mais 
como um duro castigo, como acontecia há algumas décadas. E convém observar 
que a família ampliada (em que três gerações vivem sob o mesmo teto) era a 
exceção, não a regra, na Europa do pré-século XX (por exemplo, Laslett, 1976) . 
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Em resumo, não houve uma "época dourada" no passado em que as pessoas mais 
velhas eram mais bem-cuidadas. 

Também é importante notar que os achados sobre o papel do apoio familiar 
podem variar de acordo com a classe social da família. Por exemplo, o estudo 
sueco de Sundstrom (1986) observa que a distância geográfica entre os adultos 
mais velhos e seus filhos é tipicamente maior na classe média do que nas classes 
trabalhadoras (mas quando isso é controlado, há pouca diferença de classe no 
nível de cuidados) . Isso talvez explique o achado do estudo inglês de Qureshi e 
Walker (1989) de que os membros das classes sociais "mais altas" usam o telefo
ne e os correios mais freqüentemente. Outras diferenças de classe podem ser 
devidas à oportunidade material, e não à motivação. Por exemplo, Qureslli e 
Walker também descobriram que as pessoas mais velhas da classe social "mais 
alta" visitam mais outros membros de sua família. Todavia, as medidas do nível 
de proximidade emocional entre os membros da família foram aproximadamente 
as mesmas em todas as classes sociais. 

DIFERENÇAS TRANSCULTURAIS NO ENVELHECIMENTO 

As sociedades diferem em suas atitudes em relação às pessoas mais velhas, e 
o estudo deste tópico é conhecido como etnogerontologia. A tradicional divisão 
entre o Oriente e o Ocidente é freqüentemente comentada. No Extremo Oriente, 
de modo geral, a velhice é muito mais reverenciada do que no Ocidente (embora 
haja sinais de alguma mudança tendendo aos valores ocidentais; veja Ingersoll
Dayton e Saengtienchai, 1999) . As sociedades não-industrializadas relativamen
te "primitivas" têm maior consideração pela velhice, atribuindo-lhe um status 
especial. Isso talvez aconteça porque a velhice é relativamente rara nesses gru
pos, e, nos povos que não possuem linguagem escrita, as pessoas mais velhas 
podem ser especialmente valorizadas por suas memórias do passado. Porém, os 
muito velhos e doentes, física ou mentalmente, em geral são menos respeitados 
(veja Perlmutter e Hall, 1992) . 

Nas nações industrializadas, os grupos de minorias étnicas tendem a apre
sentar uma maior proporção de1 famílias multigeracionais e famílias mais próxi
mas (para os europeus da cultura majoritária, os sistemas de apoio social nos 
diferentes países são muito parecidos; Wenger, 1997) . Além disso, para algumas 
minorias étnicas (por exemplo, afro-americanos) a Igreja pode desempenhar um 
papel mais importante na provisão do apoio social (Jackson, Antonvicci e Gibson, 
1 990) . Entretanto, existe o risco de supergeneralizarmos esses argumentos e é 
difícil separar fatores que confundem, como o fato de que as minorias étnicas 
tendem a apresentar uina posição socioeconômica pior (veja Rosenthal, 1986, 
para uma discussão das implicações metodológicas da pesquisa sobre a etnicidade) . 

Independentemente desses argumentos, as pessoas mais velhas de minorias 
étnicas enfrentam o que foi chamado de risco duplo - o problema de serem 
tratadas preconceituosamente não só por serem mais velhas, mas também devi
do à sua identidade étnica. Certamente é verdade que as pessoas mais velhas de 
minorias étnicas subutilizam os programas sociais e de saúde (por exemplo, 
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Gallagher-Thompson et al., 1997) . Norman (1985) é mais veemente e afirma que 
muitos membros mais velhos de minorias étnicas, na verdade, enfrentam um 
risco triplo: além dos problemas mencionados anteriormente, pelo preconceito 
dos outros e muitas vezes por problemas de comunicação, eles também não con
seguem das autoridades locais ou estaduais a ajuda de que precisam e que mere
cem (outros autores, como Paz e Aleman, 1998, identificaram os três fatores de 
risco como idade, pobreza e etnicidade, mas a importância do termo é a mesma) . 
Baseado nas dificuldades práticas enfrentadas pelas minorias étnicas mais ve
lhas, Norman defende o oferecimento de serviços e amenidades. Mas outras me
didas, como condições de bem-estar e moradia, proporcionam um apoio mais 
ambíguo (veja Perlmutter e Hall, 1992) . Isso não surpreende, uma vez que mui
tos dos efeitos do país hospedeiro serão melhorados pelas práticas da comunida
de minoritária à qual as pessoas mais velhas pertencem. Também devemos notar 
que algumas autoridades de saúde (infelizmente não todas) estão visivelmente 
se esforçando para atender às necessidades dos grupos minoritários mais velhos 
(por exemplo, Hart et al., 1996; Tennstedt, Chang e Delgado, 1998) . Finalmente, 
sempre que discutirmos grupos de minorias étnicas (ou qualquer outro grupo), é 
muito importante lembrar que haverá consideráveis diferenças individuais den
tro dos grupos (veja Whitfield e Baker-Thomas, 1999) e que as discussões dos 
problemas das minorias étnicas são descritivas, não prescritivas. 

RESUMO 

Os achados da pesquisa sobre a personalidade e o estilo de vida são varia
dos . Os estudos de tipos e traços de personalidade indicam que as pessoas mais 
velhas geralmente "recebem" sua personalidade no início da idade adulta e qual
quer mudança a partir daí tende a ser uma diminuição de força em relação aos 
adultos mais jovens. Certamente, não existe um tipo de personalidade específico 
da velhice. Por outro lado, alguns tipos de personalidade permitem que algumas 
pessoas lidem melhor com a velhice do que outras. A identificação desses tipos 
vem principalmente da psicanálise, não tanto da psicologia tradicional, mas exis
te um apoio empírico considerável para eles. Entretanto, toda essa discussão 
deve ser analisada levando-se em conta as críticas à testagem da personalidade e 
metodologias de pesquisa. Novamente, devemos notar que muitas taxonomias 
da personalidade incorporam julgamentos implícitos de valor. Por exemplo, en
velhecer bem envolveria uma atitude plácida e quase estóica em relação à vida. 
Isso se conforma ao estereótipo de que os adultos mais velhos devem ser figuras 
típicas como a dos avós tranqüilos e cheios de sabedoria. Ou, em outras palavras, 
pessoas que não complicam e estão disponíveis para os outros. Essa, talvez, seja 
pragmaticamente a melhor maneira de envelhecer, mas não é a única. 

Tendo reconhecido que os traços de personalidade surgem amplamente no 
início da idade adulta e que alguns traços são mais apropriados que outros, as 
pessoas mais velhas ainda têm ao seu dispor vários métodos para melhorar seu 
destino, tal como adotar um estilo de vida mais sadio. No entanto, a relação entre 
estilo de vida e bem-estar é mais complicada do que pode parecer a princípio. 
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Classe socioeconômica, etnicidade, viuvez, relações familiares, finanças e muitos 
outros fatores interagem para criar uma complexa rede de acontecimentos e pres
sões, cujos efeitos ainda estão longe de um mapeamento completo. 

LEITURAS RECOMENDADAS 

Perlmutter e Hall (1992) fazem excelentes comentários adicionais sobre 
muitos dos tópicos tratados neste capítulo (veja especialmente o Capítulo 16, 
sobre as minorias étnicas americanas) . Stuart-Hamilton (1999a) apresenta uma 
visão geral da pesquisa sobre a personalidade. As questões gerais dos fatores 
sociais no envelhecimento são bem apresentadas por Pratt e Norris (1 994) . Turner 
e Helms ( 1994) apresentam um resumo útil do desenvolvimento adulto geral, e 
destacamos as discussões do desenvolvimento social e da personalidade na velhi
ce. O excelente livro da falecida Margaret Baltes (Baltes, 1 996) é uma discussão 
mais detalhada do nível de dependência das pessoas mais velhas. Gibson (1992) 
oferece uma inteligente visão geral das mudanças sexuais e emocionais (veja 
também Schlesinger, 1996) . Embora a morte e o morrer não sejam tratados neste 
livro, poderíamos indicar dois livros muito úteis sobre tanatologia: para aqueles 
interessados, Kubler-Ross (1970) é devidamente reconhecido como um clássico 
(veja também Kubler-Ross, 1997), e Stroebe, Stroebe e Hansson (1993) apresen
tam um resumo mais recente. (Para informações complementares, veja Referências 
bibliográficas) 



INTRODUÇÃO 

Doença Mental 
e Envelhecimento 

As pessoas mais velhas apresentam menor probabilidade de sofrer de do
ença mental do que qualquer outro grupo etário (Smyer e Qualls, 1999) . Todas 
as condições, com exceção do prejuízo cognitivo, estão em nível mais baixo. 
Isso certamente não significa que podemos descartar a doença mental na velhi
ce. Esse é um problema sério em qualquer idade, mas, nos mais velhos, pode se 
combinar com saúde geralmente mais frágil e habilidades intelectuais reduzi
das. O número de condições crônicas de que a pessoa sofre vai aumentando no 
decorrer da vida, e o problema é maior quanto mais baixa a situação socioeconô
mica do grupo considerado (House et al., 1992) . Quando outros problemas, 
como o risco duplo (veja o Capítulo 5) e o declínio do intelecto e da memória, 
são colocados na equação, percebemos que as dificuldades a serem enfrentadas 
por adultos mais velhos com doenças mentais podem ser consideráveis. Não 
surpreendentemente, existe uma ampla literatura sobre doença mental na ve
lhice (por exemplo, veja Murphy e Alexopoulos, 1995; Parks, Zec e Wilson, 
1993; Smyer e Qualls, 1999; Woods, 1996, para discussões mais detalhada.>) . 
No presente capítulo, será apresentado um resumo de alguns dos aspectos prin
cipais. Começaremos com a discussão de uma enfermidade que, embora não 
seja exclusiva da velhice, certamente é muito mais encontrada nos mais velhos: 
a demência. Esse tema ocupará uma grande proporção do capítulo. Uma seção 
final vai apresentar ao leitor alguns dos conceitos e achados básicos dos estu
dos sobre pacientes mais velhos que apresentam doenças mentais resultantes 
de outras causas. 
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DEMÊNCIA 

Introdução 

Demência descreve a deterioração global do funcionamento intelectual re
sultante da atrofia do sistema nervoso central. Embora muitas pessoas (e um 
bom número de livros) tenham a impressão de que a doença tem poucas causas, 
na verdade, foram identificadas pelo menos 50 (Haase, 1 977), das quais muitas 
são extremamente raras. Demência também não é sinônimo de velhice, por duas 
razões principais: primeiro, uma minoria de adultos mais velhos desenvolve sin
tomas de demência e, segundo, a demência pode ser contraída em qualquer ida
de. É a probabilidade de desenvolver a doença o que aumenta com a idade. Uma 
regra prática útil, de White e colaboradores (1986), afirma que a incidência de 
demência é de 1 o/o até os 60 anos e depois dobra a cada cinco anos (isto é, 2% até 
os 65, 4% até os 70, 16% até os 80, 32% até os 85) . Depois dessa idade, as 
chances de contrair a doença diminuem. Há muita discussão acerca disso (veja, 
por exemplo, Hestad, Ellersten e Klove, 1998), mas essencialmente ela se reduz 
a "se você não pegou até esta idade, provavelmente nunca vai pegar". Esses nú
meros estão de acordo com os de outros pesquisadores (veja, por exemplo, Smyer 
e Qualls, 1999) . Também convém lembrar que muitas pessoas apresentarão ape
nas sintomas relativamente brandos e, o que é um consolo relativo, morrerão de 
outras causas antes que a doença esteja bem-desenvolvida. Isso significa que só 
2%-3% dos adultos mais velhos serão institucionalizados por sintomas de de
mência (Kermis, 1983) . Em outras palavras, apesar de esses números chamarem 
a atenção, desenvolver demência não é um aspecto inevitável da velhice. 

Embora o medo dos mais velhos de ficarem "senis" não seja realista, não 
significa que a demência não é um problema sério. De um ponto de vista 
demográfico, a doença é um desafio para as nações industrializadas. Como ob
servamos no Capítulo 1, o número real de pessoas mais velhas e a sua proporção 
na população total estão aumentando. Isso significa que o número de casos de 
demência também está subindo. Porém, a principal preocupação não deveria ser 
o modo como os serviços de saúde serão afetados, e sim a natureza terrível da 
doença. Após os primeiros estágios da doença, em geral (mas não sempre) o 
paciente misericordiosamente não está mais consciente da maioria dos aspectos 
de sua condição (embora pacientes com algumas formas de DM, por exemplo 
[veja adiante] , mantenham a consciência) . Por outro lado, o efeito sobre aqueles 
que cuidam do paciente pode ser devastador. Usualmente, os pacientes não são 
institucionalizados antes dos estágios terminais da doença. Isso significa que a 
carga de cuidados recai sobre o cônjuge ou os filhos, os quais devemos lembrar 
que eles próprios são de meia-idade ou mais velhos) têm a tarefa de atender às 
necessidades de alguém que não tem memória, é incontinente e sujeito a ataques 
de raiva e outros comportamentos irracionais. Como um bônus adicional, muitos 
pacientes demenciados não reconhecem o Qróprio cônjuge, os filhos, os amigos 
íntimos. Assim, a recompensa pelo amor; éarinho e por compartilhar de uma vida 
inteira pode ser cuidar de uma pessoa que, apesar de exteriormente se parecer 
com alguém amado, não age mais como um ser consciente. Ninguém merece 
morrer com tão pouca dignidade e ninguém deveria ter de testemunhar isso acon-
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tecer com uma pessoa amada. Esse final já seria trágico se durasse algumas se
manas, mas, para a maioria dos pacientes, o declínio é gradual e acontece ao 
longo dos anos. A isso devemos acrescentar que, pelo menos no Reino Unido, o 
governo presta muito pouco auxílio antes dos estágios finais da doença e, depois, 
as autoridades locais têm o poder de confiscar a maior parte do patrimônio do 
paciente para pagar o atendimento. Portanto, o cônjuge pode ter de vender a 
casa da família para conseguir pagar as contas (observem também que poucas 
companhias de seguro de saúde privadas cobrem a demência) . Assim, a recom-

. pensa do/a cuidador/a por assumir uma tarefa que caberia à previdência social é 
ver destruída não só a sua vida pessoal, como também a sua segurança financei
ra. Parece que é esse o significado da moderna "sociedade que presta cuidados". 

Portanto, a demência é causa de grande preocupação, mais ainda porque 
não existe cura conhecida para as suas formas comuns. Neste capítulo, nós exa
minaremos os principais aspectos psicológicos dos tipos de demência mais co
muns, mas evitaremos longas discussões sobre procedimentos de diagnósticos 
porque iriam ocupar uma parte desproporcionalmente grande do texto, que não 
é, de qualquer forma, um guia de como praticar psicologia clínica. Para aqueles 
interessados nestas considerações, um bom ponto de partida é Parks, Zec e Wil
son (1993) ou Wasylenki (1987). 

Classificação das demências 

O primeiro passo quando diagnosticamos a demência é descobrir a extensão 
da incapacidade do paciente no momento em que ele (ou outra pessoa) resolve 
buscar ajuda. Isso pode ser dificultado pela idade do individuo em questão. Os 
adultos mais jovens com sintomas iniciais de demência costumam procurar um 
médico muito mais cedo, pois perda de memória e outros sinais de declínio inte
lectual são considerados atípicos em seu grupo etário. O declínio talvez tenha de 
atingir um estágio mais pronunciado nos adultos mais velhos antes de se perce
ber que alguma coisa está errada, simplesmente porque os primeiros sintomas de 
declínio podem ser tomados como a perda "típica" relacionada à idade. 

Depois que o problema do paciente foi percebido, há várias medidas básicas 
de funcionamento intelectual que proporcionarão um guia razoável do grau de 
prejuízo. Um teste britânico amplamente utilizado é o Blessed Dementia Scale 
(Blessed, Tomlinson e Roth, 1968). Nos Estados Unidos, os equivalentes são o 
Mental Status Questionnaire ou MSQ (Khan et al., 1960) e o Mini-Mental State 
Examination (MMSE) . Esses testes fazem perguntas como: "Quem é o atual Pri
meiro Ministro/Presidente?", "Que dia é hoje?" e "Qual é o seu nome?". Em resu
mo, essas são perguntas que uma pessoa não-demenciada certamente saberá res
ponder. Quanto mais respostas erradas der o paciente, maior o seu grau de prejuízo 
e mais pronunciada a sua doença. Além disso, os cuidadores podem responder a 
um questionário sobre o comportamento do paciente para determinar a extensão 
em que ele ainda é funcionalmente independente - por meio de perguntas como o 
grau de ajuda necessário para se vestir. Esse procedimento apresenta a dupla van
tagem de não apenas avaliar o grau de prejuízo do paciente, como também de 
julgar o nível de cuidados de enfermagem que ele requer. Escalas como a Blessed e 
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o MSQ também podem ser usadàs conforme a doença progredir, para manter um 
bom controle do estado geral e das necessidades do paciente. 

Um método mais detalhado para descrever o nível de funcionamento do 
paciente demenciado é o Functional Assessment Stages ou modelo FAST, de 
Reisberg e colaboradores (1989) . O método foi originalmente criado para des
crever o estado funcional de pacientes com a doença de Alzheimer (veja adian
te) . Os pacientes são colocados em uma das sete categorias, com os estágios 6 e 
7 divididos em subestágios. O Estágio 1 descreve o funcionamento normal. No 
Estágio 2, há sentimentos subjetivos de perda do poder intelectual, embora não 
seja percebido como sério pelas outras pessoas. No Estágio 3, fica evidente o 
prejuízo intelectual (especialmente na memória) em tarefas complexas que ante
riormente não eram problema, e, no Estágio 4, são atingidas as tarefas do cotidiano 
relativamente complexas (por exemplo, "a capacidade de manejar as finanças") . 
O Estágio 5 é definido como "desempenho deficiente na escolha da roupa ade
quada a ser usada''. No Estágio 6, o paciente já não consegue se vestir sozinho 
nem cuidar direito da higiene pessoal (este estágio está dividido em cinco 
subestágios hierárquicos, variando da dificuldade para se vestir à incontinência 
fecal) . O Estágio 7 descreve a perda de habilidades motoras e da fala (seis 
subestágios, começando com a perda da fala pela "perda da capacidade de man
ter a cabeça erguida") . Os autores também apresentam estimativas do período 
de tempo que o paciente provavelmente ficará naquele estágio específico se não 
morrer durante o período. Uma avaliação um pouco mais simples é a Clinicai 
Dementia Rating (CDR), uma lista de verificação do nível de funcionamento em 
diversas tarefas (por exemplo, memória, orientação, comportamento em casa). 
Com base nos escores, o paciente é classificado como não apresentando demên
cia ou apresentando uma forma "questionável", "leve", "moderada" ou "severa" 
da doença (Berg, 1988) . A Associação Psiquiátrica Americana produz periodica
mente uma taxonomia, extremamente influente, das doenças mentais. A edição 
mais recente do Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais 
(DSM-IV) (As.sociação Psiquiátrica Americana, 1994) indica que, além dos prejuí
zos perceptual, intelectual e/ou de memória suficientes para interferir nas ativi
dades diárias, estes devem estar presentes quando o paciente se encontrar total
mente acordado e sem nenhuma evidência de intoxicação (por álcool ou drogas) . 
A doença é classificada por seu efeito funcional: leve (não é necessária nenhuma 
supervisão), moderada (é necessária alguma supervisão) ou severa (é necessária 
uma supervisão constante). 

Todos os diferentes tipos de demência (às vezes chamados de demências de 
diferentes etiologias) têm as características gerais descritas acima. Entretanto, 
dentro desse declínio geral, cada uma apresenta um padrão ímpar de disfunção. 
Agora, consideraremos as principais formas da enfermidade. 

Demência do tipo Alzheimer (DTA) 

A doença foi diagnosticada pela primeira vez em 1907 por Alois Alzheimer, 
em um estudo de caso de uma mulher de 51 anos, e atualmente é conhecida como 
doença de Alzheimer (DA), demência senil do tipo Alzheimer (DSTA) e demência 
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degenerativa primária (DDP), como demência do tipo Alzheimer (DTA) . Por uma 
questão de conveniência, usaremos neste livro principalmente o último termo. A 
DTA pode ocorrer em qualquer momento da vida adulta, mas é incrivelmente rara 
antes dos 50 anos; a partir daí a probabilidade aumenta, seguindo o aumento geral 
de incidência descrito anteriormente. Os autores concordam que a DTA é a mais 
comum das demências, mas estimativas da proporção exata das demências causa
das por DTA variam consideravelmente, de 40% a 80% ou mais (veja Cohen e 
Dunner, 1980; Hestad, Ellersten e Klove, 1998; Smyer e Qualls, 1999) . Essa varia
ção deve-se em parte a diferentes técnicas de diagnóstico regionais e nacionais, 
mas um número em torno de 70% é uma média razoável. 

Como acontece na demência em geral, quanto mais velho o paciente, mais 
avançada está a doença quando ele procura tratamento. A razão para buscar 
ajuda costuma ser uma perda de memória bem grave, muito além do escopo da 
experiência cotidiana. Pode incluir esquecer instruções e listas muito simples ou 
se perder em ambientes familiares, como no centro comercial local ou nas ruas 
perto de casa. Os testes de memória padronizados mostrarão tipicamente uma 
séria incapacidade de lembrar novas informações por mais de alguns minutos ou 
mesmo segundos. As medidas de memória de curto prazo (MCP) de intervalo de 
dígitos e similares também podem mostrar um declínio. Os pacientes também 
podem apresentar outros sintomas, como apraxia (incapacidade de realizar mo
vimentos especializados) ou agnosia visual (incapacidade de reconhecer pela 
visão) . Em alguns casos, esses dois aspectos sozinhos são a causa do encaminha
mento original, e a memória do paciente pode estar relativamente intacta. A 
linguagem também pode estar intacta, embora o vocabulário possa estar empo
brecido. Os pacientes também podem ter dificuldade para produzir as palavras 
apropriadas e para compreender frases abstratas, como os provérbios. As respos
tas dos pacientes aos seus sintomas variam. Alguns ficam deprimidos, outros 
ficam apáticos e indiferentes, outros estão conscientes de que há um problema, 
mas descartam ou subestimam sua gravidade. Outros desenvolvem paranóia, 
acreditando que as pessoas estão escondendo as coisas deliberadamente. 

Na medida em que a enfermidade progride, também progride a gravidade 
dos sintomas acima. A memória para acontecimentos remotos, vividos antes do 
início da doença, também piora. O reconhecimento diminui, a ponto de o pacien
te não reconhecer familiares e amigos (o que obviamente causa muito sofrimen
to) . A linguagem piora consideravelmente e, nos últimos estágios da DTA, a afasia 
(perda da linguagem) torna-se um aspecto-chave da doença. O paciente pode ter 
dificuldade para falar (afasia de Broca), para compreender a fala (afasia de 
Wernicke), ou ambas. A fala pode se reduzir a poucas palavras e a uma série de 
sons parecidos com palavras, ou pode consistir em palavras reconhecíveis produ
zidas em uma ordem sem sentido. Às vezes, a capacidade de ler em voz alta está 
notavelmente preservada, com pontuação e entonação adequadas (veja Raymer 
e Berndt, 1996). Porém, os pacientes lembram muito pouco do que lêem (dislexia 
demencial) . A aparência externa dos pacientes reflete seu declínio interior. Sem 
a ajuda de cuidadores dedicados, sua aparência e conduta inevitavelmente pio
ram. Os movimentos começam a parecer confusos e desajeitados. Um caminhar 
arrastado, característico do parkinsonismo (veja o Glossário), passa a ser co
mum. Nos estágios terminais da doença, o paciente normalmente fica em um 
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estado não-comunicativo. A incontinência é habitual. Os pacientes, muitas vezes, 
apresentam a síndrome de Kluver-Bucy, um conjunto de comportamentos bizar
ros, incluindo hiperoralidade (o impulso de pôr na boca tudo o que vê) e o 
problema associado da bulimia (o impulso de comer imensas quantidades de 
comida) . Os outros sintomas da síndrome de Kluver-Bucy são a agnosia visual, a 
hipermetamorfose (o impulso compulsivo de tocar em tudo) e a perda do afeto 
(emoção) . A morte costuma ocorrer cinco anos ou mais depois do surgimento 
dos primeiros sintomas "maiores" (mas observem que há imensa variação entre 
os estudos, dependendo do que é contado como um "sintoma maior", etc.) . O 
período de sobrevivência após a internação institucional aumentou nas últimas 
décadas (Wood, Whitfield e Christie, 1995), provavelmente refletindo melhoras 
no atendimento médico geral. A morte é mais comumente atribuída à insuficiên
cia respiratória, presumivelmente exacerbada pela relativa imobilidade dos pa
cientes nos últimos estágios da doença (veja Burns, 1995) . 

A descrição dos estágios da doença tem sido deliberadamente ampla. Há 
imensa variação entre os pacientes na gravidade de seus sintomas, na relativa 
preservação de determinadas funções e no período de tempo em que o paciente 
permanece em cada estágio da doença. Entretanto, um paciente com DTA, que 
atinge a fase terminal da doença, terá passado por todos os estágios listados. Um 
teste diagnóstico, especificamente planejado para a DTA, é fornecido pelos crité
rio s NINCDS-ADRDA. As iniciais se referem à "National Neurological and 
Communicative Disorders and Stroke" e à ''Alzheimer's Disease and Related Disorders 
Association of America", organismos que planejaram juntos o esquema. Eles for
necem três níveis de certeza do diagnóstico: "provável", "possível" ou "definido". 
O julgamento final só pode ser feito quando existe uma prova fisiológica de uma 
biópsia de autópsia, de modo que a maioria dos pesquisadores se contenta com 
um diagnóstico "provável". Isso requer, entre outros fatores, prova de incapacida
de funcional (conforme medida pela Blessed Dementia Scale e similares), perda 
de memória, "déficits em duas ou mais áreas de cognição" e ausência de indica
dores de outros cursos, tais como tumor, estado confusional agudo (veja a se
guir), e assim por diante. Katzman, Lasker e Bernstein (1988) observam que os 
critérios do DSM provavelmente têm uma exatidão equivalente. 

Alguns livros mais antigos restringem o uso da DTA a casos que surgem 
antes dos 60 anos e empregam o termo demência senil para descrever os que 
começam depois dessa idade. Outros distinguem entre as formas pré-senil e senil 
de DTA. Geralmente é verdade que a doença é mais pronunciada (especialmente 
nos déficits lingüísticos - Seltzer e Sherwin, 1983) e progride mais rápido através 

\ dos primeiros estágios nos pacientes mais jovens (Reisberg, Ferris, Franssen et 
al., 1989), embora, perversamente, os pacientes mais jovens tendam a sobreviver 
mais tempo nos estágios finais (por exemplo, Nielsen, Honima e Bjom-Hendriksen, 
1977) . Entretanto, os conjuntos de sintomas das duas formas, apesar de diferen
tes na força da expressão, são equivalentes, e muitos pesquisadores argumenta
ram que a divisão mais jovem-mais velho é enganadora (veja Sulkava, 1982; 
Sulkava e Amberia, 1982; veja Lezak, 1995, para uma visão geral) . Outros pes
quisadores argumentaram que existe mais de uma forma de DTA. Dependendo 
do autor em questão, pode significar que: (a) existe mais de uma causa para os 
mesmos sintomas; (b) a mesma causa pode originar mais de um conjunto de 
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sintomas, embora tenham em comum o suficiente para receberem o mesmo rótu
lo; (c) ou uma permutação de (a) e (b). Somada a Jsso está a possibilidade de 
pacientes classificados como sofrendo de DTA, na verdade, apresentarem várias 
condições diferentes, que as presentes técnicas diagnósticas não conseguem se
parar. Por exemplo, antigamente se pensava que existia apenas uma forma de 
câncer. Com o desenvolvimento da ciência médica, agora sabemos que existem 
muitas formas diferentes, que o mesmo tipo de célula cancerosa pode produzir 
sintomas diferentes em corpos diferentes e que o mesmo câncer pode ter diversas 
causas. Assim, o termo "DT�, pode estar cobrindo múltiplos fatores - não surpre
ende, então, que haja tal variabilidade nos sintomas. Para complicar ainda mais 
as coisas, também existe a questão da idade e do estado intelectual do paciente. 
Nós vimos que os pacientes mais jovens tendem a apresentar um declínio mais 
pronunciado. E sabemos que os pacientes com maiores habilidades intelectuais 
e/ou lingüísticas são menos propensos à demência (veja Butler, Ashford e 
Snowdon, 1996; Hestad, Ellertsen e Klove, 1998; Snowdon et al., 1996) . Portan
to, além dos possíveis tipos diferentes de DTA, a progressão da doença pode ser 
determinada pela idade e pelo QI do paciente. 

(Sugerimos aos leitores que não estão familiarizados com a neurofisiologia 
que consultem o Capítulo 1 antes de prosseguirem.) 

A razão para introduzirmos este elemento de confusão não é apenas de
monstrar que não existem respostas fáceis para a questão da DTA (nem para os 
outros tipos de demência) . É também sugerir extrema cautela na interpretação 
dos achados dos estudos sobre as características psicológicas dos pacientes com 
DTA. Por exemplo, vamos supor que obtivemos a medida mais objetiva de todas 
- a incidência de deterioração tissular no cérebro dos pacientes com DTA - e a 
comparamos com seu estado psicológico. Os pacientes com DTA, pelas definições 
clássicas, apresentam padrões característicos de deterioração das céh.ilas cere
brais. Além da perda das células, a morte celular pode deixar atrás de si organis
mos característicos, incluindo tramas neurofibrilares e placas senis, que são 
grupos de células cerebrais mortas com a aparência, respectivamente, de cordões 
emaranhados e massas sólidas (para excelentes ilustrações e uma explicação mais 
complexa, veja Hyman et al., 1993) . A perda celular é bem seletiva e se concentra 
no córtex (embora a região occipital se mantenha relativamente não-danificada) 
e em algumas regiões subcorticais, principalmente a amígdala, o hipocampo e o 
tronco cerebral (Moss e Albert, 1988). Vale a pena notar que algumas áreas do 
sistema nervoso central são freqüentemente poupadas, especialmente os gânglios 
basais, o cerebelo e a medula espinhal (Petit, 1982) . Diante desse padrão de 
dano, poderíamos esperar que as funções intelectuais e de memória fossem afe
tadas. Alguns estudos realmente confirmam isso: foi encontrada uma correlação 
negativa entre a perda celular e o nível de funcionamento intelectual - em outras 
palavras, conforme a morte celular aumenta, o desempenho intelectual diminui 
(por exemplo, Tomlinson, Blessed e Roth, 1968) . Porém, Katzman, Terry, Deteresa 
e colaboradores (1988) descobriram que alguns pacientes apresentam um núme
ro elevado de placas, mas nenhum sinal discernível de DTA. Inversamente, outros 
estudos encontraram alguns pacientes com sintomas de DTA na ausência de dano 
neurológico óbvio (veja Hestad, Ellersten e Klove, 1998, para uma revisão) . Sa
bemos que a produção de neurotransmissores do sistema colinérgico fica imensa-
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mente reduzida (Kermis, 1986) . Como sabemos que suprimir deliberadamente a 
atividade colinérgica prejudica a memória, ficamos tentados a supor que a causa 
dos problemas dos pacientes com DTA seja a falta desse transmissor. Essa é a 
hipótese colinérgica. Entretanto, há amplas evidências de que a depleção 
colinérgica normalmente não provoca todos os tipos de perda de memória apre
sentados na DTA (veja Gottfries, 1996; Moss e Albert, 1988) . Além disso, sabe
mos que outros neurotransmissores também ficam significativamente diminuí
dos (Rossor e Iversen, 1 986) . Portanto, a hipótese colinérgica não fornece uma 
explicação completa (embora a terapia colinérgica possa ser benéfica; veja Sirvio, 
1999) . Tomados como um todo, esses resultados podem ter vários significados. 
Em primeiro lugar, a deterioração neurológica talvez não esteja relacionada aos 
sintomas de demência. Só que isso é tão improvável que pode ser descartado. 
Segundo, a deterioração neurológica pode ser compensada por outros fatores. 
Por exemplo, níveis mais elevados de instrução talvez resultem na capacidade do 
cérebro de suportar maior deterioração antes que os sintomas se manifestem. Só 
que isso não explica os sintomas de demência quando não existem evidências de 
deterioração. Igualmente, Gilleard (1997) argumenta que, quanto mais elevado o 
nível de instrução, mais capaz é o paciente de mascarar os sintomas - em outras 
palavras, a proteção proporcionada pela instrução talvez não seja tão grande quan
to alguns autores afirmam. Isso sugere uma terceira razão: por trás do mesmo 
conjunto de sintomas pode haver diferentes causas. 

A busca das causas da DTA tem uma importância óbvia, pois poderá indicar 
a cura ou pelo menos alguns tratamentos profiláticos. Uma vez que a enfermida
de tem diversas manifestações, seria razoável supor que pode haver mais de uma 
causa. Certamente existe um componente genético em pelo menos alguns casos 
de DTA, provavelmente uma combinação infeliz de vários genes, em vez de um 
único gene aberrante (Kidson e Chen, 1986) . A busca do código genético defeituoso 
é uma área ativa de pesquisa. Alguns pesquisadores (por exemplo, St. George
Hyslop et ai., 1987; Schweber, 1989a) descobriram uma estrutura defeituosa no 
cromossomo 21, localizada perto do dano encontrado nos pacientes com Trissomia 
21, a causa mais comum da síndrome de Down. Muitos autores observaram que 
os pacientes com síndrome de Down desenvolvem sintomas parecidos com os da 
DTA na meia-idade, e que a neuropatologia do cérebro dos pacientes é muito 
semelhante à dos pacientes com DTA (por exemplo, Schweber, 1989b) . 

Entretanto, embora possa haver um componente genético na DTA, não sig
nifica que essa é a única causa. Por exemplo, se a DTA se desenvolver em uma 
família, a transmissão da doença não será automática. Se o filho ou a filha de um 
paciente com DTA desenvolver demência, existe uma chance de aproximadamen
te 50% de seus irmãos também desenvolverem a doença. Esses casos costumam 
surgir em uma idade pré-senil (isto é, <60 anos) e se desenvolvem mais rápido 
(Heston et ai., 1981; veja Lezak, 1995, para uma visão geral) . Assim, a DTA pode 
se desenvolver em pessoas com uma determinada configuração genética, mas 
seria errado ir além disso e afirmar que as pessoas com "genes de Dm' inevitavel
mente ficarão demenciadas desde que vivam uma vida suficientemente longa. 
Por exemplo, existe urna chance de apenas um de um par de gêmeos idênticos 
desenvolver DTA (Jarvik, 1988) . Uma vez que os gêmeos idênticos têm uma es
trutura genética idêntica, fica claro que algo mais do que apenas 
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sam a doença. A explicação mais provável é o modelo de demência de limiar, 
que afirma que a configuração genética da pessoa pode predispô-la a desenvol
ver DTA, mas é necessário que algo no ambiente desencadeie a doença. Foram 
sugeridos vários candidatos para essa sorrateira ameaça no ambiente. Há alguns 
anos, o alumínio foi sugerido como um provável culpado, porque foi descoberto 
que as células cerebrais de pacientes com DTA continham minúsculos grãos do 
metal. Algumas pessoas preocupadas pararam de usar utensílios de alumínio; 
provavelmente um gesto inútil, uma vez que o alumínio é um elemento muito 
comum, presente em muitos alimentos e coisas "naturais". A razão de os pacien
tes com DTA serem especialmente vulneráveis ao alumínio ainda é um mistério. 
É possível que a ingestão de alumínio seja um sintoma, e não uma causa do 
declínio. Por exemplo, as células cerebrais moribundas de um paciente com DTA 
talvez absorvam alumínio, em vez de o alumínio ser a causa da morte das células. 
Descobriu-se que tentar restringir a absorção de alumínio pelo cérebro dos pa
cientes com DTA não afeta a progressão da doença (Shore e Wyatt, 1983). Outra 
proposta é que a doença é causada por um vírus de ação lenta. Sabemos que 
algumas doenças demenciais como a kuru (que afeta algumas tribos nativas de 
Papua, Nova Guiné) podem ser contraídas pelo manuseio de tecido nervoso do
ente. Mas as evidências em relação à DTA ainda são inconclusivas (Lezak, 1995). 
Um golpe forte na cabeça pode desencadear certos casos de DTA, mas, também 
neste caso, as evidências são inconclusivas. 

Demência vascular (DV) 

Esse é um termo abrangente que se refere à demência causada por dano nos 
vasos sangüíneos do cérebro: um vaso sangüíneo pode ficar bloqueado pela for
mação de um coágulo (trombose), um coágulo isolado pode alojar-se em uma 
artéria (causando uma embolia) ou pode haver uma ruptura na parede de um 
vaso sangüíneo (uma hemorragia), lesando o tecido circundante. Esse dano, por 
sua vez, causa a morte do tecido cerebral circundante, o que se chama infarto. A 
DV é a segunda forma mais comum de demência e junto com a DTA constitui 
cerca de 90% de todos os casos (Lezak, 1995; Smyer e Qualls, 1999) . Quase 
todos os casos de DV vêm do subgrupo chamado demência por multiinfarto 
(DMI) : o cérebro do paciente sofre uma sucessão de infartos; nenhum deles, em 
si, causa mudanças perceptíveis de comportamento, mas, tomados juntos, origi
nam a demência. Esses infartos podem ocorrer em qualquer lugar do cérebro e 
ser relativamente aleatórios. Em alguns casos, concentram-se em regiões especí
ficas do cérebro. Na demência arterioesclerótica cortical (DAC) o dano ocorre 
principalmente no córtex, enquanto na demência arterioesclerótica subcortical 
(DAS) o dano ocorre principalmente nas regiões subcorticais. Como poderíamos 
predizer, a DAC está associada a um prejuízo intelectual maior; a DAS, a transtor
nos do movimento (veja Metter e Wilson, 1993) . Duas formas comuns de DAS 
são os infartos lacunares e a doença de Binswanger, que apresentam sintomas 
semelhantes, apesar de se originarem de danos em diferentes áreas subcorticais. 
A identificação da DM como uma condição distinta do acidente vascular cerebral 
(uma infartação simples) é relativamente recente (Hachinski et al., 1974). Porém 
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temos conhecimento de diagnósticos errados de pacientes com DM como vítimas 
de acidentes vasculares cerebrais e vice-versa (Funkenstein, 1988) . As causas de 
DM não são inteiramente conhecidas. Não surpreendentemente, os pacientes 
muitas vezes têm uma história de problemas cardiovasculares (CV) e também 
pode haver alguma tendência familiar para DM ou acidente vascular cerebral. 
Também sabemos que algumas doenças CV podem ser o gatilho para a DM 
(Funkenstein, 1988) . A doença é extremamente rara antes dos 55 anos, com 
início médio em torno de 65 anos. Um método comum de testar a DM é a Escala 
d e  Avaliação Isquêmica, também conhecida como o Hachinski Ischaemic Score 
(IS) por causa de seu inventor (Hachinski et al., 1975) . São atribuídos pontos ao 
paciente, com base no número de sintomas apresentados, e os sintomas especial
mente salientes recebem um peso para refletir sua maior importância. 

Uma vez que os infartos ocorrem de forma razoavelmente aleatória na DM, o 
curso da doença é difícil de predizer, e os sintomas podem variar imensamente 
entre os pacientes. Por exemplo, como na DTA, a simples quantidade de tecido 
destruído pela DM tem pouca relação com os sintomas produzidos (veja Metter e 
Wilson, 1993) . Citando um pesquisador: "Há poucos achados que podem ser con
siderados consistentes com um diagnóstico de DM" (LaRue, 1992, p. 236; itálicos 
do autor) . Isso porque as áreas do cérebro que controlam diferentes funções men
tais podem se deteriorar em ritmos diferentes (de acordo com o local em que os 
infartos ocorrem com maior freqüência). Por exemplo: suponhamos que tivésse
mos áreas do cérebro chamadas de A, B, C, D e E controlando, respectivamente, as 
capacidades X, Y, Z, P e Q. ·um paciente com DM poderia apresentar um declínio 
nas áreas A, B e C e, portanto, nas capacidades X, Y e Z. Outro paciente poderia ter 
bem-preservadas as áreas A e B, mas mostrar um declínio nas áreas C, D e E e, 
assim, nas capacidades Z, P e Q. Dessa maneira, dois pacientes com a mesma quei
xa básica poderiam ter sintomas radicalmente diferentes. Não terá escapado à aten
ção de alguns leitores que já que os infartos podem ocorrer de forma relativamente 
ao acaso, os danos que eles infligem podem, às vezes, imitar os efeitos de demên
cias com outras etiologias - e o diagnóstico errado é comum. Em grande parte por 
causa disso é difícil obter uma estimativa exata da incidência da DM (veja Metter e 
Wilson, 1993). O problema fica ainda mais complexo pela existência de algumas 
formas de demência em que os sintomas da DM ou da DV, mais geralmente, coexis
tem com sintomas da DTA - juntos, são conhecidos como DTA-DM. Alafuzoff e 
colaboradores (1989) sugerem que os pacientes com DTA-DM apresentam sinto
mas que são mais do que apenas uma combinação de DTA e DM, mas é possível que 
os mais pronunciados desses sintomas seja!ll simplesmente o resultado de uma 
interação entre as duas condições. Para complicar ainda mais as coisas, alguns 
pacientes com DTI\ também podem ter infartos que, embora pareçam ocorrer sepa
radamente da atrofia de tecido associada aos pacientes com Alzheimer "puro", 
podem exacerbar a condição (veja Snowdon et al., 1997) . 

No entanto, há aspectos da DM "pura" que a tomam distinguível de outros 
transtornos demenciais. Por exemplo, em alguns casos o início dos sintomas é 
bem súbito e não há o insidioso desenvolvimento observado nas outras demências. 
Entretanto, alguns pacientes com DM (por exemplo, pacientes com a doença de 
Binswanger) apresentam um início progressivo, de modo que esse não é um as
pecto de identificação infalível. Os pacientes com DM também apresentam, qua-

. . 
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se invariavelmente, uma história de doença CV. Isso pode acontecer com outros 
pacientes demenciados, mas uma longa história de acidentes vasculares cere
brais, hipertensão arterial e similares constitui uma forte indicação de que a DM 
ou outra forma de DV é bem provável. Entretanto, a diferença essencial é o de
senvolvimento da DM. Enquanto os pacientes que sofrem de outras demências 
apresentam tipicamente um ritmo regular de declínio, os pacientes com DM apre
sentam um declínio espasmódico, em solavancos. Em outras palavras, eles ten
dem a permanecer em um nível de capacidade (e podem inclusive apresentar 
uma melhora temporária) por semanas ou meses, antes de piorar subitamente e 
passar para um nível inferior. Esse processo então se repete, com cada declínio 
removendo mais um pouco da capacidade intelectual do paciente. Já que os 
infartos tendem a ocorrer relativamente ao acaso, a progressão dos sintomas é 
difícil de predizer, embora a memória costume ser uma das primeiras vítimas. As 
capacidades intelectuais do paciente vão se reduzindo progressivamente até ele 
chegar a um estado vegetativo. A morte geralmente ocorre por alguma doença 
CV relacionada (tal como um ataque cardíaco) ou uma infecção oportunista, em 
média, quatro anos após o diagnóstico inicial. 

Outras demências 

Embora a DM e a DV, juntas, sejam responsáveis pela maioria dos casos de 
demência conforme já mencionado, há quase 50 outras causas conhecidas. A 
doença de Pick (que recebeu o nome de seu descobridor) comumente não é 
uma doença da velhice, iniciando em média no final da casa dos 40. A atrofia 
começa e se concentra nos lobos frontais, espalhando-se para o tálamo, gânglios 
basais e amígdala (veja Lezak, 1995) . No nível celular, os neurônios freqüente
mente se transformam em corpos de Pick, que têm uma aparência edemaciada 
característica. Observem que alguns pacientes podem ter o mesmo padrão geral 
de atrofia da doença de Pick, mas não apresentam os corpos de Pick. A prática 
clínica recente é classificar esses pacientes como sofrendo de demência do 
lobo frontal (que tem o mesmo padrão geral, mas com o tálamo e a amígdala 
mais preservados e maior deterioração no córtex parietal; veja Lezak, 1995) . O 
paciente normalmente apresenta primeiro os problemas esperados de dano no 
lobo frontal, como perda da capacidade de planejamento, da capacidade de 
pensar em termos abstratos, e assim por diante. A síndrome de Kluver-Bucy 
normalmente se manifesta cedo no curso da doença (e não nos estágios finais, 
como na DTA) . Ela também pode incluir comportamento sexual compulsivo, 
freqüentemente sem considerar o que é socialmente apropriado. Conforme a 
doença progride, começam a se manifestar sintomas de demência semelhantes 
à DTA. Muitas vezes, a linguagem está mais prejudicada que a memória, mas 
essa não é uma regra infalível. Os pacientes de Pick também são mais propen
sos à confabulação (essencialmente, inventar histórias ou explicações 
implausíveis para cobrir falhas de memória ou outras habilidades), algo rara
mente observado em pacientes com DM ou DTA. Nos estágios terminais, o pacien
te fica reduzido a um estado vegetativo. A morte costuma ocorrer quatro anos 
após o aparecimento dos primeiros sintomas. 
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A Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ) é muito rara, afetando aproximada
mente uma em um milhão de pessoas. A enfermidade manifesta-se tipicamente 
primeiro como um transtorno de movimento, antes de começar a deterioração 
intelectual. A doença é diferente das demências em dois aspectos principais -
primeiro, a morte normalmente é mais rápida (aproximadamente um ano depois 
de começar) e sabemos que resulta de uma infecção. No momento em que este 
livro foi escrito, a DCJ era de especial interesse por ter sido descoberta uma nova 
variante da doença (nvDCJ) . Até agora, apenas umas 50 pessoas a apresentaram. 
Há muitas evidências de que a fonte de infecção pode ser carne contaminada 
com encefalopatia bovina espongiforme (EBE), um agente infeccioso que produz 
sintomas similares à DCJ no gado. Embora especulações da mídia sobre uma 
epidemia de nvDCJ não tenham se concretizado até o momento, o fato de que a 

demência foi contraída pela ingestão de um alimento comum é claramente alar
mante. Até o final da redação deste livro não havia provas definitivas de que esta 
foi a rota da infecção (veja Stuart-Hamilton, 1999a) . 

A doença de Huntington (ou coréia de Huntington) não é considerada 
demência por alguns autores . . Como a DCJ, é relativamente rara, mas tende a agru
par-se em famílias, o que indica um forte componente genético. Também como a 

D CJ, os primeiros sintomas da doença são perturbações do movimento, 
freqüentemente assumindo· a forma de contorções e contrações. Mais tarde, os 
pacientes desenvolvem sintomas de demência, embora o declínio também possa 
imitar a esquizofrenia (Kermis, 1986). Os pacientes com a doença de Huntington 
tendem a durar mais do que os pacientes com outras demências, e o tempo aproxi
mado de vida após o início dos sintomas é de quinze anos. A doença pode ocorrer 
em qualquer idade, _ mas o mais comum é começar na meia idade. A doença de 
Parkinson (DP) também se caracteriza principalmente por transtornos do movi
mento, incluindo um típico andar arrastado e tremores. Porém, existe um risco 
maior que a média de um paciente com DP também desenvolver demência (cerca 
de 10%-15%: Lezak, 1995; Moss e Albert, 1988) . Muitos pacientes com DTA desen
volvem sintomas semelhantes à PD, conforme sua doença progride. A diferença 
mais saliente entre a DP e a DTA é que as habilidades lingüísticas em geral estão 
consideravelmente mais preservadas (ou mesmo intactas) na PD (LaRue, 1992). A 
demência também pode aparecer como um sintoma de outras doenças, tais como a 
hidrocefalia de pressão normal (em que o fluido cérebro-espinhal fica preso no 
cérebro em vez de escoar, criando uma pressão destrutiva sobre o tecido cerebral), 
tumores cerebrais, AIDS e também como resultado de longa exposição a substâncias 
químicas tóxicas e abuso crônico de álcool. 

Demêrtcias corticais e subcorticais 

Alguns autores preferem categorizar as demências de acordo com a localiza
ção da principal atrofia: no córtex (as demências corticais) ou nas regiões 
subcorticais (as demências subcorticais) . Por essa avaliação, as demências 
corticais mais comuns são a DTA e a doença de Pick, e as demências subcorticais 
mais comuns são a DP e a doença de Huntington (com tipos de DV pertencendo 
a ambos os grupos, dependendo da forma específica em questão) . Uma vez que o 

.. 
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córtex é responsável principalmente pelas funções intelectuais superiores e o 
subcórtex pelo controle do movimento, da emoção, e assim por diante (veja o 
Capítulo 1), deveria haver uma divisão funcional entre os dois grupos - e é isso o 
que geralmente encontramos. Assim, as demências corticais manifestam-se mais 
notavelmente como transtornos do pensamento, da memória e da linguagem, 
com algumas perturbações do movimento como sintomas relativamente meno
res, ao passo que as demências subcorticais são caracterizadas por problemas de 
movimento (por essa razão, entre outras, alguns autores argumentaram que as 
demências subcorticai� não são demências "verdadeiras") . As demências 
subcorticais também tendem a acontecer antes da velhice. Peretz e Cummings 
(1988) fazem uma excelente revisão do assunto. 

Doenças confundidas com demência 

Diversas condições podem ter a aparência de demência e, na verdade, ter 
outras causas. As duas mais comuns são tratáveis, diferentemente das demências, 
e por essa razão, às vezes, são chamadas de demências reversíveis. A primeira 
delas é a pseudoêlemência, que pode surgir em algumas pessoas mais velhas que 
sofrem de depressão grave (veja adiante) . Ao ficar deprimido, o paciente perde a 
motivação, e isso se reflete em escores muito baixos em testes intelectuais e de 
memória. Esse fato, além da falta geral de interesse pelo seu entorno, pode ser 
uma excelente imitação de demência. Na verdade, alguns autores argumentam 
que a imitação é tão boa que o termo "pseudodemência" é enganador e que a 
doença deveria ser classificada como uma forma de demência "verdadeira". Po
rém, há algumas diferenças-chave entre a pseudodemência e o artigo genuíno. 
Em primeiro lugar, os pacientes pseudodemenciados geralmente são bem-orien
tados no tempo e no espaço; por exemplo, sabem onde estão, que dia da semana 
é, por que estão sendo testados, e assim por diante. Em segundo lugar, estão 
geralmente cientes de seu mau desempenho em testes intelectuais e de memória. 
Em terceiro lugar, o desempenho intelectual dos pacientes pseudodemenciados 
costuma flutuar de acordo com seu nível de depressão e melhora quando a de
pressão é tratada (Jenike, 1988; LaRue, 1992) . Entretanto, seria enganador su
por que a depressão e a demência "genuína" não têm nenhuma conexão. De 20% 
a 30% dos pacientes com DTA, DM ou outros sintomas de demência causados por 
atrofia também apresentam alguns sintomas de depressão (por exemplo, Marsden 
e Harrison, 1972; veja também Boland et al., 1996) . Novamente, é preciso obser
var que um estudo descobriu que 57% dos pacientes mais velhos encaminhados 
para tratamento de depressão subseqüentemente desenvolveram demência 
(Reding, Haycox e Beas, 1985) . Em outras palavras, as pessoas mais velhas gra
vemente deprimidas podem apresentar pseudodemência, mas, igualmente, uma 
elevada proporção de pacientes "genuinamente" clemenciados também podem 
apresentar depressão. 

Uma outra imitação importante de demência é o estado confusional agudo 
(ECA) . O ECA começa sempre de forma rápida (em geral uma questão de horas 
ou dias). Os grupos etários mais propensos são as crianças e os adultos mais 
velhos. Há muitas causas possíveis, incluindo: febre, infecção, intoxicação por 
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drogas (legalmente prescritas),  acidente vascular cerebral e dieta inadequada 
(especialmente com déficit de vitamina 812) . A maioria dos casos de ECA é cura
da tratando-se as causas subjacentes. Os pacientes delirantes apresentam empo
brecimento das habilidades intelectuais e de memória, e tendem a ser excessiva
mente lânguidos ou, alternativamente, hiperativos. A fala desconexa ou incoe
rente também é um aspecto comum. Nesse sentido, um paciente com ECA se 
parece com um paciente demenciado. Mas uma diferença importante entre o 
ECA e a demência, além do rápido início do primeiro, é que muitos pacientes 
delirantes sofrem de ilusões (percepções distorcidas do mundo ao seu redor) . As 
ilusões são relativamente raras na demência, apesar de algumas crenças popula
res errôneas a esse respeito. Além disso, o intervalo de atenção no ECA é limita
do, ao passo que (surpreendentemente) está razoavelmente bem-preservado nos 
pacientes demenciados. Existem vários testes diagnósticos, que funcionam como 
uma lista de verificação de sintomas (por exemplo, a Escala de Avaliação de 
Delírio) . 

Problemas de diagnóstico e �estag�m 

Os clínicos tendem a diagnosticar demência por default. Em outras palavras, 
um paciente é rotulado como demenciado depois que outras possibilidades (de
pressão, febre, tumores, etc.) foram descartadas. A discriminação entre demên
cia e mudanças pronunciadas provocadas pelo envelhecimento (mas não
demenciais) é complicada quando a demência ainda está num estágio inicial 
(veja Woods, 1999, para uma excelente discussão desse assunto) . Mas o diagnós
tico do tipo de demência é igualmente, ou mais, complicado. Já que diferentes 
demências podem compartilhar sintomas semelhantes, a exatidão geralmente é 
pequena, sendo 30%-50% dos casos maldiagnosticados (veja Gurland e Toner, 
1 983; Lezak, 1 995; Roth, 1979) . Poderíamos supor que as técnicas de scanning 
cerebral poderiam melhorar a identificação, e em certa extensão elas o fazem, 
mas já vimos que os sintomas físicos e psicológicos de alguns pacientes não "fe
cham" e que, dentro da mesma doença, encontramos vários padrões de atrofia 
que podem ser confundidos com demências de diferentes etiologias (veja Charletta, 
Bennett e Wilson, 1993) . Isso origina problemas de tratamento. Se o diagnóstico 
não está certo, o tratamento prescrito pode ser inadequado. Uma vez que a tera
pia medicamentosa da demência ainda está nos estágios iniciais, fica difícil con
seguirmos umfeedback preciso sobre a eficácia dos tratamentos. Além disso, há a 
consideração igualmente importante de que os p arentes dos pacientes 
demenciados não poderão ter um prognóstico exato do período de vida que ain
da lhe resta, do provável caminho do declínio, e assim por diante. 

Do ponto de vista do pesquisador, a falta de diagnósticos exatos significa 
que é muito difícil, se não totalmente impossível, reunir um grupo de pacientes e 
saber com certeza que todos sofrem da mesma forma de demência. Assim, en
contrar uma diferença entre um grupo de pacientes que sofre de DTA e outro que 
sofre de DM por meio de um determinado teste, pode significar que existe uma. 
diferença genuína entre um paciente com DTA e um paciente com DM na habili
dade medida pelo teste. Mas essa conclusão deve levar em conta que pelo menos 
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parte do grupo com DTA pode estar sofrendo de DM e vice-versa. Outro problema 
está em equiparar pacientes com diferentes formas de demência. Na verdade, 
não é suficiente reunir um grupo de pacientes com DTA, um grupo de pacientes 
com DM e compará-los, sem considerar há quanto tempo os pacientes de cada 
grupo receberam o diagnóstico de suas respectivas doenças. Se, por exemplo, os 
pacientes com DM têm a doença há mais tempo que os pacientes com DTA, como 
podemos ter certeza de que qualquer diferença entre os grupos não se deve sim
plesmente ao estágio da doença, e não à qualquer diferença intrínseca entre DTA 
e DM? Os grupos têm a mesma idade média? Em caso negativo, qualquer dife
rença poderia simplesmente ser atribuída ao envelhecimento, e não à doença. E, 
se os grupos têm a mesma idade média, será que são típicos de seus grupos de 
doença? Por exemplo, suponhamos que, em média, a demência A comece aos 60 
anos de idade e a demência B, aos 70. Se testarmos um grupo A e um B e ambos 
tiverem uma idade média de 70 anos, como poderemos ter certeza de que não 
existe algo um pouco incomum no grupo A? (Em outras palavras, ele é verdadei
ramente representativo?) Tomando um outro problema possível. Suponha .que 
tivéssemos descoberto que os pacientes com DTA, por exemplo, tivessem muita 
dificuldade para lembrar palavras faladas. Poderíamos supor que isso indica má 
memória verbal. Entretanto, a demência, e especialmente a DTA, é a Lei de Murphy 
aplicada ao funcionamento intelectual - em outras palavras, o que pode dar er
rado dará errado. Portanto, encontrar má memória verbal pode significar que 
existe um declínio na memória verbal, mas, talvez, um declínio nas habilidades 
lingüísticas signifique que o paciente simplesmente não compreendeu as instru-
ções do teste. · 

Nenhum desses problemas é necessariamente insuperável, mas indicam que 
devemos tomar muito cuidado ao interpretar os resultados dos estudos sobre a 
demência. Quase sempre é infrutífero perseguir pontos detalhadamente, sim
plesmente porque o diagnóstico inicial e a dificuldade de comparar com exatidão 
diferentes grupos de pacientes são problemáticos demais, levando apenas a afir
mações bastante gerais com um grau parcial de certeza. 

Mudanças de memória na demência 

Já que a perda de memória é um aspecto definidor da maioria das formas de 
demência, não surpreende que muitos estudos tenham encontrado uma deteriora
ção geral de memória nos pacientes demenciados e que, quase sempre, quanto 
mais avançada a doença, pior a memória. De maior interesse são as diferenças 
entre as demências no que se refere à gravidade da perda de memória e ao grau em 
que os diferentes tipos de memória são poupados ou perdidos dentro da mesma 
enfermidade. Naturalmente, a maior parte desta pesquisa concentrou-se na DTA. 

Pode ser facilmente estabelecido que, como acontece no caso de pessoas 
mais velhas não-demenciadas, o desempenho de pacientes com DTA em tarefas 
de memória de curto prazo (MCP) piora, de acordo com a dificuldade da tarefa 
(por exemplo, Nebes, 1992) . Uma causa considerável desse déficit talvez seja um 
problema de codificação. Por exemplo, Kopelman (1985) descobriu que pacien
tes com DTA retinham memórias tão bem quanto os sujeitos não-demenciados, 
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desde que tivessem (bem) mais oportunidades de ensaiar os itens a-serem-lem
brados (ASL). Portanto, se a informação chegar ao depósito de longo prazo das 
memórias dos pacientes com DTA, existe uma razoável possibilidade de ser retida. 
Outras evidências dessa suposição são fornecidas por Becker e colaboradores 
(1987), que descobriram que, trinta segundos depois de receberem uma lista de 
itens ASL, pacientes com DTA já tinham esquecido uma significativa proporção 
deles. No entanto, os itens queforam lembrados depois de 30 segundos tinham a 
mesma probabilidade de serem lembrados 30 minutos mais tarde que os itens 
que os sujeitos controle não-demenciados lembravam depois de 30 segundos 
(veja também Hulme, Lee e Brown, 1993).  Novamente, há evidências de que os 
depósitos de memória ainda estão funcionando da mesma maneira qualitativa 
que os depósitos dos sujeitos não-demenciados. Por exemplo, a maioria dos auto
res supõe que a memória de material verbal é armazenada em um circuito 
fonológico. Acredita-se que esse mecanismo mental funcione como "uma voz 
dentro da cabeça" falando sem parar para um circuito contínuo de gravação. 
Como foi demonstrado em muitas ocasiões em sujeitos não-demenciados (veja 
Baddeley, 1986), diante de um conjunto de itens ASL que soam parecidos (por 
exemplo, B, C, D, v,· G), o circuito fonológico não os armazena tão bem como 
diante de itens com sons diferentes (por exemplo, H, W, J, Y, E).  Os pacientes com 
DTA lembram menos, mas, relativamente falando, são igualmente propensos a 
terem a memória diminuída pelas semelhanças fonológicas nos itens ASL (Morris, 
1984) . 

Uma interpretação otimista disso é que, se os problemas de codificação pu
derem ser superados, a amnésia dos pacientes com DTA poderia ser superada. 
Entretanto, estudos como o de Kopelman tendem a usar pacientes em estágios 
muito iniciais da doença. O que estamos afirmando é que a codificação é o pri
meiro aspecto da memória a declinar - e outros aspectos da memória podem 
seguir o mesmo rumo. Por exemplo, Collette e colaboradores (1999) relatam que 
embora o circuito fonológico não esteja prejudicado no início da DTA, existe um 
declínio nos pacientes que apresentam formas mais avançadas da doença. O 
mesmo achado geral de piora inexorável vale para outras doenças clemenciais. 
Por exemplo, Martone e colaboradores (1984) descobriram problemas de 
codificação comparáveis em pacientes com a doença de Huntington. Talvez não 
surpreendentemente, os pacientes com pseudodemência se comportam como os 
sujeitos mais velhos não-demenciados, embora com um intervalo de memória 
global mais curto (por exemplo, Gibson, 1981; Miller e Lewis, 1977) . 

Baddeley (1986) e outros autores argumentaram que, pelo menos nos está
gios iniciais da DTA, os sistemas-escravos da memória funcional estão funcionan
do de modo relativamente intacto e o déficit está na executiva central.. Existem 
evidências consideráveis de que os intervalos de memória dos pacientes com DTA 
pioram desproporcionalmente quando os sujeitos recebem uma tarefa de itens 
ASL e uma tarefa distrativa simultânea e a tarefa distrativa é difícil - quanto mais 
difícil, mais piora o intervalo (Morris, 1986) . Isso indica fortemente um déficit na 
executiva central, pois uma de suas principais funções é coordenar e controlar as 
tarefas intelectuais e de memória (Baddeley et al., 1991; Morris, 1994; Morris e 
Kopelman, 1986) . Acredita-se que a executiva central esteja anatomicamente lo-
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calizada nos lobos frontais (Baddeley, 1986), uma área que sabemos ser profun
damente afetada pela DTA. 

Um importante alerta em relação às preocupações supracitadas se refere à 
aparente semelhança entre os efeitos da demência e do envelhecimento não
demenciado sobre a memória funcional. Em ambos os casos, o declínio na capa
cidade de memória parece ser atribuível a falhas na executiva central e, mais 
geralmente, nos lobos frontais. No entanto, como salientaram Baddeley (1986) e 
outros autores, o declínio nas pessoas mais velhas não-demenciadas é, em gran
de parte, apenas quantitativo - em outras palavras, os processos vivenciados 
pelos adultos mais velhos não-clemenciados são, em grande parte, os mesmos 
vivenciados pelos adultos mais jovens. Stuart-Hamilton, Rabbitt e Huddy (1 988) 
ilustram isso. Eles testaram grupos de adultos mais velhos com DM, D'D\ e não
demenciados que apresentavam escores muito baixos em testes de QI. Os pesqui
sadores deram aos sujeitos a tarefa de recordar seqüências de movimentos em 
que uma série de formas tinha de ser lembrada na ordem prescrita pelo 
experimentador. Os sujeitos com DM e os não-clemenciados lembravam seqüên
cias mais longas quando as formas eram coloridas e tinham contornos diferentes 
do que quando as formas eram todas quadrados pretos de tamanho idêntico. 
Para os  pacientes com DTA, aconteceu o inverso. Isso indica que a variedade 
introduzida pela cor e forma ajuda as pessoas não-clemenciadas e atrapalha os 
pacientes com DTA. Imagina-se que a cor e a forma sejam usadas como deixas 
extras de memória pelas pessoas não-clemenciadas, mas que os pacientes com 
DTA não consigam lidar com as informações extras apresentadas e acabem fican
do confusos. No entanto, é extremamente interessante que os pacientes com DTA 
e os  s ujeitos mais velhos não-clemenciados apresentem um desempenho 
qualitativamenre diferente. 

A memória remota também é afetada pela demência. Embora exista a cren
ça popular de que os pacientes clemenciados não têm nenhuma lembrança do dia 
anterior, mas têm uma clara lembrança dos acontecimentos de sua infância, não 
é o que ocorre e exceto nos estágios bem iniciais da doença, quando o problema 
de memória pode ser apenas para informações novas) . Estudos formais de labo
ratório demonstram que a memória remota para nomes e acontecimentos famo
sos piora significativamente em comparação com as pessoas mais velhas não
demenciadas (por exemplo, Corkin et al., 1984; Wilson, Kaszniak e Fox, 1981) e 
declina num ritmo mais rápido que o da memória autobiográfica (Greene e Hodges, 
1996b) . Alguns estudos descobriram que a memória para acontecimentos distan
tes é melhor do que para os recentes (veja Nebes, 1992), mas outros (por exem
plo, Corkin et al. ,  1984; Greene e Hodges, 1996a) descobriram que a memória é 
melhor para os acontecimentos recentes ou de diferentes períodos de tempo, que 
são igualmente bem-lembrados (Wilson et al., 1981) . O padrão de recordação 
pode basear-se nos tipos de nomes e acontecimentos utilizados e ser simplesmen
te u m  artefato experimental. No entanto, é certo que a memória remota é pior 
nos pacientes demenciados. Embora esses achados não invalidem inteiramente o 
argumento de que os m�canismos de armazenamento e recuperação estão intactos 
nos pacientes clemenciados e que o principal déficit está na codificação, eles cer
tamente erguem perguntas interessantes sobre por que os acontecimentos arma
zenados muito antes do início da doença não podem ser recuperados agora se 0 
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armazenamento e a recuperação estão intactos. Greene, Hodges e Baddeley (1995) 
atribuíram seu achado de um declínio na memória autobiográfica dos pacientes 
com DTA a um problema de recuperação e relacionaram-no a uma falha da exe
cutiva central. 

Os estudos supracitados levantam a pergunta sobre a possibilidade de aliviar 
os problemas de memória dos pacientes demenciados. Alguns procedimentos de 
senso comum certamente parecem ajudar. Por exemplo, fornecer ao paciente a 
primeira letra do item ASL melhora imensamente o desempenho de memória dos 
pacientes demenciados (por exemplo, Davis e Mumford, 1984; Miller, 1975) .  No 
entanto, para ser eficaz, essa ajuda não pode ser muito sutil. Por exemplo, forne
cer uma palavra semanticamente relacionada ao item ASL ou uma lista de pala
vras semanticamente relacionadas umas às outras não têm nenhum efeito positi
vo sobre os pacientes demenciados, embora ajude os adultos mais velhos não
demenciados (por exemplo, Davis e Mumford, 1984) . 

Habilidades lingüísticas e processos semânticos 

Uma da� medidas mais comuns das habilidades lingüísticas é uma tarefa 
simples de nomeação, em que o paciente precisa identificar figuras de objetos 
comuns. A incapacidade de nomear objetos (anomia) é um sintoma inicial co
mum da DTA, e os pacientes com DTA estão em grande desvantagem quando 
comparados não apenas a controles não-demenciados, mas também a pacientes 
com doença de Huntington, DP e DM (Bayles e Tomoeda, 1983; Chan et ai., 
1995; Schram, Rubert e Loewenstein, 1995) . Foi sugerido que esse déficit se 
deve, em parte, à degeneração do armazenamento dessa informação. Em uma 
linha semelhante, Chan e colaboradores (1995) descobriram que a forma de 
armazenamento das inter-relaÇões semânticas é totalmente diferente nos pacien
tes com DTA, se compararmos com sujeitos não-demenciados e pacientes com a 
doença de Huntingron. Vários pesquisadores (por exemplo, Warrington, 1975; 
Martin e Fedio, 1983; Schwartz, Marin e Saffran, 1979) descobriram que, confor
me a DTA progride, palavras para itens e acontecimentos específicos tendem a 
ser perdidas antes das palavras mais gerais, implicando uma perda de detalhes 
do sistema. Entretanto, Nicholas e colaboradores (1996) alertam que o déficit 
desproporcional nos pacientes com DTA pode dever-se ao método escolhido para 
assinalar erros, e que outros métodos igualmente viáveis não apresentam nenhu
ma desvantagem especial. Outros pesquisadores também argumentaram que o 
tamanho da diferença pode ser reduzido pelos métodos de testagem utilizados 
(veja Nebes, 1992; Nebes e Brady, 1990) . Porém, esse é, em grande parte, um 
debate sobre a magnitude do efeito, não sobre o efeito em si. Um problema espe
cial na memória semântica certamente pode explicar porque as deixas semânticas 
não facilitam a memória nos pacientes com DTA (mas veja Carlesimo et al., 1995) . 
O déficit semântico também pode ser parcialmente devido a um declínio na memó
ria funcional, especialmente no julgamento de frases ou similares, em que várias 
palavras precisam ser lembradas simultaneamente (veja Kemper, 1997). Scans 
do cérebro revelam um padrão complexo de atrofia associado a diferentes déficits 
lingüísticos (veja Harasty et ai., 1999; Hirono et ai., 1998; Keilp et al., 1.999) . 
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Contudo, os problemas lingüísticos não se limitam à anomia e dificuldades 
semânticas afins. As habilidades lingüísticas geralmente pioram conforme a DTA 
progride. Por exemplo, Grossman e colaboradores (1995) descobriram que os 
pacientes com DTA se saíram significativamente pior em várias tarefas lingüísti
cas (combinar sentenças com figuras, julgar a aceitabilidade gramatical de fra
ses, completar frases), o que não se explica por déficits de memória nem pela 
suposta gravidade da doença (mas observem que os déficits lingüísticos na DTA 
não aparecem com a mesma gravidade no mesmo estágio em todos os pacien
tes) . Sintomas comuns incluem intrusões (inserir palavras ou frases inadequa
das), perseverações (repetir a mesma frase, palavra ou parte de uma palavra) e 
circunlóquio (girar em torno do assunto) . 

No entanto, nem todas as habilidades lingüísticas declinam no mesmo rit
mo. Por exemplo, a fonologia (consciência dos sons da fala, demonstrada, por 
exemplo, na pronúncia correta) e a morfologia (conhecimento das raízes das 
palavras) geralmente estão bem-preservadas na DTA (por exemplo, Appell, Kertesz 
e Fisman, 1 982) . A leitura (pelo menos de palavras separadas) parece estar rela
tivamente preservada, pelo menos nos estágios iniciais da DTA. Mas Patterson, 
Graham e Hodges (1994) e Storandt, Stone e LaBarge (1995) discordam disso, 
pois encontraram déficits significativos de desempenho no NART (veja o Capítu
lo 4) em um grupo de pacientes com DTA muito leve . Isso contradiz o uso aceito 
do NART como uma avaliação da inteligência pré-doença. No entanto, outros 
pesquisadores (por.exemplo, Law e O'Carroll, 1998) encontraram relativamente 
pouca mudança. Glosser, Grugan e Friedman (1999) sugerem que os déficits 
existentes podem ser devidos a outros problemas intelectuais e/ou de memória, 
e não a um déficit de leitura específico, enquanto Strain e colaboradores ( 1998) 

concluíram, a partir de seu estudo, que só ocorrem défiéits de leitura quando 
houve um declínio apreciável na memória semântica. 

Habilidades visual-espaciais 

Foi encontrado um declínio nas habilidades visual-espaciais em pacientes 
com DTA muito leve, mesmo quando as exigências de memória da tarefa são 
minimizadas (Bucks e Willison, 1997; Kaskie e Storandt, 1 995) . Armstrong e 
Cloud (1998) atribuem o declínio à reduzida eficiência dos componentes do sis
tema da memória funcional. Porém, algumas habilidades visual-espaciais não 
discriminam tão bem pacientes com DTA e pessoas não-clemenciadas. Por exem
plo, uma tarefa comumente usada é o teste do desenho do relógio (TDR), em 
que o sujeito precisa copiar o desenho de um relógio. Lee e colaboradores (1996) 

descobriram que, embora o desempenho dos pacientes com DTA declinasse à 
medida que sua demência piorava, nos primeiros estágios da doença seu desem
penho nem sempre era distinguível do desempenho dos sujeitos não-demenciados. 
Cahn e colaboradores (1996) também questionam o uso do TDR como um teste 
de triagem quando usado sozinho. Entretanto, essas preocupações com a exati
dão diagnóstica de um teste não devem cegar o observador para a verdade sim
ples e geral de que as habilidades visual-espaciais geralmente são muito pobres 
na DTA (veja Lezak, 1995) . Isso pode ser visto em habilidades tão diversas quan-
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Olfato 

to copiar configurações simples de cruzes (Grossi e Orsini, 1978) e memória 
icônica (Coyne et al., 1984; Moscovitch, 1982; Schlotterer et al., 1984) . 

A função olfativa (isto é, sentir os cheiros) piora na DTA. Por exemplo, Nordin 
e Murphy (1996) descobriram que os pacientes com DTA tinham um limiar mais 
elevado para odores (isto é, o cheiro tinha de ser mais forte para ser detectado) 
e pior memória olfativa. Em uma revisão da literatura, Thompson, Knee e Golden 
(1998) concluíram que os problemas olfativos são uma forma efetiva de diferen
ciar entre pacientes com DTA e adultos mais velhos não-demenciados, e também 
de distinguir a DTA de outras formas de demência (por exemplo, doença de 
Huntington: veja Murphy, 1999; mas não da doença de Parkinson; veja Mesholam 
et al., 1998) . 

O efeito sobre os cuidadores 

Todas as formas de doença podem ter efeitos negativos não só sobre os 
pacientes, mas também sobre os familiares e amigos que deles cuidam. No entan
to, o efeito pode ser especialmente grande sobre os cuidadores de pacientes 
demenciados, porque a natureza da doença determina que o paciente não pode
rá dar umfeedback adequado. Não precisamos ter muita imaginação para calcu
lar o estresse incrível provocado por cuidar de um cônjuge ou pai que precisa de 
constante atenção e ao mesmo tempo nem reconhece seu cuidador. Levesque, 
Ducharme e Lachance (1999) demonstraram, em um estudo em grande escala, 
que o estresse vivenciado pelas pessoas que cuidam de parentes demenciados 
são significativamente maiores do que daquelas que cuidam de pacientes com 
outras doenças. A carga do cuidador geralmente é mais pesada quando o pacien
te demenciado é mais jovem (Freyne et al., 1999), e os pacientes com DV são 
mais problemáticos que os pacientes com DTA nos primeiros estágios de doença, 
com uma reversão nos estágios posteriores (Vetter et al., 1999). 

Não surpreendentemente, existem muitas evidências de que cuidar de um 
parente demenciado normalmente resulta em níveis significativamente mais 
elevados, de depressão, estresse e outros problemas de saúde afins (por exem
plo, Coppel et al., 1985; Kennedy et al., 1988; Morrisey et al., 1 990) . O risco de 
suicídio t�mbém é mais alto (Fry, 1986) . Também devemos observar que devi
do à imensa pressão sofrida pelo cuidador, o abuso de idosos não é raro (por 
exemplo, Compton, Flanagan e Gregg, 1997; Cooney e Wrigley, 1996; veja Wolf, 
1997, para uma visão geral) . Isso necessariamente não inclui violência, mas 
pode incluir comportamentos igualmente indesejados, como a negligência (veja 
Pritchard, 1 99 S). 

O papel social do cuidador é um determinante-chave do nível dos efeitos 
adversos experienciados. Morrisey et al. (1990) descobriram que os cuidadores 
(dos cônjuges) que não tinham um emprego remunerado (só ficavam em casa) 
citavam a perda de contatos sociais e a perturbação nas tar�fas domésticas (bem 

-
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como a gravidade da incapacidade do cônjuge) como as principais causas de 
depressão. Os cuidadores que tinham emprego remunerado citavam a gravidade 
da incapacidade do cônjuge como algo menos sério e a perturbação nas tarefas 
domésticas como mais sério do que aqueles que só ficavam em casa. Curiosa
mente, ter um grande número de amigos e parentes aliviava a depressão da 
pessoa que só  ficava em casa, mas piorava a daquela que trabalhava fora. Morrisey 
e colaboradores concluíram que isso acontecia porque os amigos dos trabalhado
res incluíam colegas de trabalho que poderiam inadvertidamente aumentar o 
estresse ao oferecer interação social, mas não ajuda prática. Schulz e Williamson 
(1991),  em um estudo longitudinal de dois anos, descobriram que os cuidadores 
do sexo masculino tendiam a ficar mais deprimidos com o passar do tempo, en
quanto as mulheres permaneciam no mesmo nível. Esses achados poderiam estar 
comprometidos por não sabermos os níveis de depressão antes do início da doen
ça, mas Dura e colaboradores (1991), com mais medidas da linha de base, tam
bém descobriram que a depressão aumentava no decorrer do tempo. 

Alguns fatores podem fazer diferença para o bem-estar dos cuidadores. Por 
exemplo, a assistência prática e a segurança financeira (por exemplo, Pruchno e 
Kleban, 1 993) são exemplos óbvios. Também pode ser vantajoso treinar os 
cuidadores (veja Teri, 1999, e os comentários de Gilhooly, 1 999) . Pode haver, 
igualmente, diferenças culturais. Em uma revisão da literatura, Connell e Gibson 
(1997) descobriram que nas comunidades não-brancas é mais comum o cuidado 
ser prestado por parentes ou amigos mais jovens em vez de pelos cônjuges e, 
geralmente, é relatado um estado menos negativo. A fé e a prática religiosa tam
bém desempenham um papel importante. 

Entretanto, no nível individual, a relação não é tão clara. Por exemplo, Rivera 
e colaboradores (1991) não encontraram nenhuma diferença entre cuidadores 
deprimidos e não-deprimidos no que diz respeito ao nível de satisfação com o 
apoio oferecido. Isso indica que diferenças individuais nas características psico
lógicas dos cuidadores também desempenham um papel. Por exemplo, Cicirelli 
(1993) descobriu que as filhas que cuidavam das mães e que eram muito apega
das a elas emocionalmente relatavam uma carga mais leve, enquanto um senti
mento de obrigação a aumentava. Rapp e colaboradores (1998) descobriram 
que o nível em que o cuidador aproveitava seus recursos sociais estava significa
tivamente relacionado não apenas ao seu nível e tipo de interação social, mas 
também ao seu nível de bem-estar. 

Resumo 

A demência é uma perda progressiva de memória, de habilidades intelectu
ais e lingüísticas, normalmente acompanhada por mudanças radicais na persona
lidade e, às vezes, nas habilidades motoras. Os sintomas variam muito entre os 
pacientes, mas as diferentes demências são geralmente distinguíveis pelo padrão 
de desenvolvimento. Várias doenças podem ser confundidas com demência devi
do a uma semelhança superficial dos sintomas, mas em ge.i:al podem ser facil
mente identificadas. No nível físico, as demências muitas vezes diferem no pa
drão e tipo de atrofia, mas, como foi constatado, a correlação entre os danos e os 
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sintomas psicológicos não é inequívoca. Quase todas as funções intelectuais de
clinam na demência (especialmente na DTA, que concentrou a maioria das pes
quisas). Embora haja algumas diferenças qualitativas de funcionamento interes
santes, geralmente só são encontradas em pacientes nos estágios muito iniciais 
da doença - à medida que a doença progride, os pacientes já não possuem habi
lidades psicológicas suficientes para compreender ou realizar as tarefas que lhes 
são apresentadas. Também devemos lembrar que na demência, como em muitas 
outras doenças, não é só o paciente que sofre: a doença pode ser uma grande 
fonte de estresse e responsabilidade para os cuidadores. 

Ao encerrar esta seção, convém dizer que a gravidade e o caráter terrível 
dos sintomas de demência podem levar a uma visão exagerada de sua prevalência. 
Assim, vale a pena repetir que apenas 5%-6% de todas as pessoas mais velhas 
desenvolverão sintomas de demência e muitas estarão apenas levemente 
clemenciadas quando morrerem. Também é errado perceber a demência como 
uma doença somente da velhice, como se fosse uma conseqüência inevitável do 
envelhecimento. Como vimos, todas as demências podem começar antes da ve
lhice, e algumas, na verdade, raramente são vistas depois dos 65 anos. Além 
disso, o desempenho psicológico dos pacientes demenciados é qualitativamente 
diferente do das pessoas mais velhas não-demenciadas, o que demonstra que a 
demência não é uma extensão natural do processo de envelhecimento. Woods 
(1999), entre outros (por exemplo, Cohen, 1996), sugeriu que existe um contí
nuo, uma vez que é difícil distinguir a demência nos primeiros estágios do enve
lhecimento não-demenciado. Isso é plausível, mas poderíamos igualmente argu
mentar que, no início de muitas doenças, o paciente ainda apresenta muitas das 
características · de uma pessoa sadia - o que não o impede de ter um estado de 
saúde claramente diferente. 

DEPRESSÃO 

A depressão é uma condição que quase todas as pessoas vivenciam de forma 
relativamente branda em muitos momentos da vida. Na maioria dos casos, o 
sentimento de melancolia é uma reação a um acontecimento específico, dissipa
se em poucos dias e não costuma ser considerado uma doença mental. A depres
são que merece atenção clínica é de longa duração e suficientemente grave para 
interferir\no funcionamento normal. É importante enfatizar que a depressão clí
nica não é apenas "sentir-se triste" - o paciente fica, na verdade, incapacitado 
pela condi�ão. Além de um humor deprimido, fica sem energia mental e física em 
um grau extremo, tem sentimentos irracionais de desvalor e/ou culpa, e pt>de 
pensar em morrer e suicidar-se (geralmente, os pacientes mais velhos têm mais 
sintomas físicos - Caine et al., 1994). Uma depressão dessa magnitude é muito 
mais rara na velhice do que em qualquer outra idade; entretanto, sintomas isola
dos de depressão são muito mais freqüentes (Kasl-Godley, Gatz e Fiske, 1998; 
Smyer e Qualls, 1999) . O último achado provavelmente se deva ao fato de as 
pessoas mais velhas serem expostas a mais acontecimentos depressivos, como 
luto, doença dolorosa, e .assim por diante. Também convém observar que as pes
soas mais velhas deprimidas correm o risco de desenvolver pseudodemência (veja 
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páginas anteriores; as estimativas da prevalência da pseudodemência variam imen
samente entre os estudos, mas a estimativa de Kasl-Godley, Gatz e Fiske, de apro
ximadamente 1 1%, é plausível) . Isso pode dificultar um diagnóstico exato (veja 
páginas anteriores e também Lezak, 1995) . 

As causas de depressão na velhice são freqüentemente atribuídas (esperada
mente) a acontecimentos estressantes e negativos. Por exemplo, sabemos que a 
morte de uma pessoa querida causa sintomas depressivos (veja o Capítulo 5), 
embora estes na maioria dos casos sejam de duração relativamente breve, não 
estando mais aparentes depois de um ano (veja Kasl-Godley, Gats e Fiske, 1998; 
Smyer e Qualls, 1999; Woods, 1999) . Doenças e efeitos colaterais de medicações 
podem causar ou exacerbar a depressão em alguns pacientes (veja Sadavoy et 
al., 1 995) . Penninx e colaboradores (1996) relatam que os sintomas depressivos 
aumentam com o número de doenças que acometem o paciente. Além disso, 
algumas doenças parecem conduzir mais à depressão do que outras: talvez não 
surpreenda que as doenças que trazem dor crônica, como a artrite, estejam mais 
associadas à depressão do que a condições sérias, mas menos dolorosas, como a 
diabete. Beekman e colaboradores (1997) argumentam que um preditor ainda 
mais sólido da depressão é o nível de saúde física, em oposição à doença. Em 
uma linha semelhante, Palinkas, Wingard e Barrett-Connor (1996) descobriram 
que a depressão era significativamente maior em pessoas mais velhas obesas. O 
estado psicológico também pode ser um fator importante em alguns casos; vários 
declínios reais ou imaginários nas capacidades, tal como demência (por exem
plo, veja Forsell e Winblad, 1998; veja também páginas anteriores) e perda de 
memória (por exemplo, Collins e Abeles, 1996; veja também o Capítulo 3) estão 
correlacionados com sintomas depressivos. Mais geralmente, aspectos do estilo 
de vida, tais como problemas financeirós (por exemplo, West, Reed e Gildengorin, 
1 998) ou problemas sociais e de relacionamento mais antigos, também são fato
res que contribuem (por exemplo, Kraaij, Kramers e Arensman, 1997) . A força da 
fé religiosa foi um aspecto relatado como apresentando uma correlação negativa 
com a depressão (veja Braam et al., 1997) . 

Os adultos institucionalizados (talvez não surpreendentemente) também apre
sentam uma proporção bem mais elevada de depressão maior: nos Estados Unidos, 
cerca de 10% (veja Blazer, 1993; 1994), comparados com a média nacional de 
aproximadamente 1 o/o para pessoas mais velhas não-internadas. Outros estudos 
encontraram índices mais elevados de incidência (por exemplo, aproximadamente 
4% - Forsell e Winblad, 1998; Lindesay, Briggs e Murphy, 1989), provavelmente 
devido a diferenças nas amostras escolhidas e nos critérios dos diagnósticos utili
zados. Também existe o perigo de a depressão interagir com a causa (por exemplo, 
uma pessoa fica deprimida por dificuldades de relacionamento, mas sua depressão 
piora ainda mais o relacionamento, o que aumenta a depressão, e assim por diante) . 

Há pouca diferença de idade na responsividade ao tratamento, e a maioria 
dos pacientes, jovens e velhos, recupera-se (aproximadamente 60% permanente
mente, 20% com uma recaída - Kasl-Godley, Gatz e Fiske, 1998; veja também 
Alexopoulos et al., 1 996; Burvill, Stampfer e Hall, 1995; Tuma, 1996) . Entretan
to, a perspectiva de suicídio, que é tipicamente precedida pela depressão, é bem 
menos otimista. Com exceção da Polônia, os índices mais elevados de suicídio 
em todos os países da Organização Mundial de Saúde ficam acima dos 75 anos 
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(De Leo, 1997) . Isso pode ser uma surpresa para alguns leitores, pois a mídia 
criou uma forte impressão de que o suicídio é uma fonte de morte de jovens. Em 
certa extensão, isso é verdade - o suicídio é uma das causas mais comuns de 
morte na adolescência. Entretanto, essa é uma questão de proporção - como o 
índice de morte entre os adolescentes é muito baixo (pelo menos nos países in
dustrializados), a porcentagem de suicídios é surpreendente, mas em termos 
absolutos os números são bem menos dramáticos (veja MacLeod, Williams e 
Linehan, 1992, para os números nos Estados Unidos; Lester, Cantor e Leenaars, 
1997, para estatísticas na Grã-Bretanha e Irlanda; Gulbinat, 1996, para uma 
comparação global) . Além disso, as tentativas de suicídio por parte das pessoas 
mais velhas costumam "ter sucesso" mais freqüentemente do que as dos adultos 
mais jovens (Conwell, 1997), para as quais o índice de "fracasso" é de mais de 
50% (Cook e Oltjenbruns, 1989) . Isso se deve, em parte, a diferenças de robustez 
física nos grupos etários, mas também aos métodos escolhidos. Os adultos mais 
velhos costumam escolher um método que praticamente garante a morte, como 
um tiro (veja Adamek e Kaplan, 1996a e b) ou asfixia, ao passo que os mais 
jovens costumam escolher métodos mais incertos, como tomar uma overdose em 
um local onde provavelmente serão encontrados por amigos ou familiares antes 
que a droga faça efeito (veja Woods, 1999) . O método escolhido pode ser um 
reflexo da razão da tentativa de suicídio. Adultos mais velhos geralmente tentam 
o suicídio para escapar de uma vidà de dor e sofrimento. Adultos mais jovens 
podem querer modificar sua situação e a tentativa de suicídio é uma resposta a 
isso (veja Fremouw, Perezel e Ellis, 1990) . Entretanto, não basta dizer que os 
suicídios entre os mais velhos são puramente uma resposta ao sofrimento, uma 
vez que também existe uma notável diferença racial e de gênero nos índices de 
suicídio (embora não existam diferenças raciais ou de gênero nas atitudes em 
relação ao suicídio - Parker, Cantrell e Demi, 1997) . As mulheres mais velhas e 
os homens negros mais velhos não apresentam aumento no índice de suicídio na 
velhice (de fato, se houver mudança, o que ocorre é um declínio) . O aumento no 
índice de suicídios se deve principalmente aos homens brancos mais velhos. A 
explicação mais simples para esse fenômeno é que os homens brancos estão mais 
acostumados ao poder e a um elevado padrão de vida, e a perda ou o declínio 
nesses aspectos é demais para alguns indivíduos (Miller, 1979) . Por exemplo, 
Leenaars e Lester (1998) descobriram que no Canadá o suicídio entre as pessoas 
mais velhas era mais comum nas províncias onde havia uma abastança geral, 
mas uma porcentagem mais elevada de pessoas mais velhas tinha baixa renda. 
Entretanto, essa não é uma explicação completa. Outros fatores também foram 
identificados: problemas médicos e perda de relacionamentos (Florio et al., 1997); 
depre�são (veja Johnston e Walker, 1996); e isolamento social (veja Draper, 1996). 
Um engenhoso estudo (Salib, 1997) sugere que o suicídio entre as pessoas com 
mais de 65 anos em North Cheshire (uma área relativamente rica do norte da 
Inglaterra) está positivamente correlacionado com as horas de sol e de umidade 
(mas veja Godber, 1998, para uma crítica) . 

Relacionado à depressão está o transtorno bipolar, mais conhecido por seu 
nome original de depressão maníaca. O transtorno caracteriza-se por episódios 
de depressão alternados com episódios de extrema e irrealista exaltação e 
hiperatividade (mania) . São raros os casos de pacientes que apresentam episódios 
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de comportamento maníaco pela primeira vez na velhice (veja Shulman, 1997),  e 
foi sugerido que esse comportamento não é um "verdadeiro" transtorno bipolar, 
mas pode indicar uma causa orgânica, possivelmente relacionada à demência, 
embora os vínculos ainda sejam muito tênues (veja Broadhead e Jacoby, 1995) . 

ANSIEDADE 

O termo "ansiedade", assim como "depressão", é algo que a maioria das 
pessoas compreende a partir da própria experiência. Praticamente todo o mundo 
já ficou ansioso em alguma situação vivida. O nível de ansiedade experienciado 
pela pessoa que busca tratamento clínico é muito maior do que isso e freqüente
mente é identificado pelo termo transtorno de ansiedade, que se refere a um 
estado de ansiedade de longa duração, caracterizado por sintomas como extrema 
inquietude, insônia e fadiga, produzindo sofrimento e prejuízo das funções. Pode 
manifestar-se de várias formas, incluindo fobias (um medo irracional ou inade
quadamente elevado de alguma coisa ou acontecimento, tais como espaços aber
tos, aranhas, etc.); ansiedade generalizada (um sentimento perpétuo de ansie
dade, freqüentemente acompanhado de sintomas físicos como sudorese, consciên
cia de um pulso acelerado, e assim por diante); transtorno obsessivo-compulsi
vo (uma condição em que, para aliviar sentimentos de ansiedade, o paciente é 
compelido a repetir o mesmo ato - por exemplo, lavar repetidamente as mãos 
para remover uma sujeira que desperta ansiedade; veja o estudo de caso de Gupta, 
Austin e Black, 1997, de um paciente de 93 anos); e transtorno de pânico (ca
racterizado por repetidos ataques de pânico - súbitos ataques de apreensão 
esmagadora, dificuldade para respirar, sentimento de perda de controle, etc. ) .  A 
ansiedade é relativamente rara em adultos mais velhos em comparação com a 
população mais jovem (Smyer e Qualls, 1999), mas isso não significa que não 
seja causa de preocupação, pois em qualquer idade esta é uma das doenças men
tais mais comuns (Scogin, 1998), freqüentemente associada à depressão (por 
exemplo, Flint e Rifat, 1997) e à demência (veja Scogin, 1998) . 

Os pesquisadores geralmente concordam que cerca de 10% dos adultos mais 
velhos relatam alguma forma de transtorno de ansiedade, a maioria deles algu
ma fobia (Lindesay, Briggs e Murphy, 1989; Maneia, Katona e Livingston, 1996; 

Scogip, 1998; Woods, 1999) . Das fobias, uma das mais comuns é a agorafobia 
(medo de espaços abertos), que tende a se combinar com um medo mais especí
fico de ((sair de casa". Outras fontes comuns de preocupação incluem cair, morrer 
e situações sociais (veja Woods, 1999) . Essas certamente são fontes de ansieda
de, mas não podemos deixar de sentir que chamá-las de ((fobias" talvez seja um 
pouco extremo, uma vez que são palpavelmente mais racionais do que as fobias 
mais típicas. Por exemplo, um paradoxo muito citado é que as pessoas mais ve
lhas são as vítimas menos prováveis de crimes, mas o grupo etário que mais os 
teme. Será que isso significa, então, que as pessoas mais velhas estão sendo ilógi
cas por temer os crimes e temer sair pelo medo de assaltos? Estatisticamente, a 
resposta para essa interpretação simplista seria ((sim". Entretanto, conforme Woods 
(1999) e outros observaram, essa estatística se aplica aos crimes em geral; para 
certos tipos de delitos, as pessoas mais velhas correm quase os mesmos riscos. A 
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explicação mais plausível é que a fobia pode surgir quando um nível de ansieda
de aumentado "se fixa" em um tópico de preocupação tangível e racional. 

ABUSO DE SUBSTÂNCIAS 

O termo refere-se ao uso de substâncias ilegais ou lícitas com uma qualida
de aditiva (como o álcool) em quantidades excessivas, a ponto de afetar grave
mente o funcionamento cotidiano. O estereótipo dos mais velhos não os apresen
ta usando drogas psicoativas, mas eles são de fato consumidores pesados de dro
gas (legitimamente prescritas) hipnóticas (isto é, que induzem o sono) e sedativas, 
e o uso inadequado delas é a causa isolada mais comum de admissão nas salas de 
emergência dos hospitais norte-americanos (LaRue, Dessonville e Jarvik, 1985). 
Em muitos casos, a razão para isso é que o corpo que envelhece não consegue 
metabolizar adequadamente a droga em questão, levando a sérios problemas de 
saúde. Uma proporção apreciável de adultos mais velhos faz uso de sedativos 
prescritos e similares e toma-se dependente deles (por exemplo, Gomberg e Zucker, 
1 998) . O problema é exacerbado pelo fato de que os pacientes podem não estar 
cientes dos riscos associados a muitas drogas psicoativas, raciocinando que, se 
um médico as prescreve, "elas devem ser boas", o que os leva a ignorar a deteriora
ção, por exemplo, da atenção e das capacidades cognitivas. Mais claramente pre
judicial é o consumo excessivo de álcool, que parece diminuir na velhice, junta
mente com o consumo de álcool em geral. Um pensamento macabro é que a 
maioria dos pacientes alcoolistas terá se tornado alcoolista no início da idade 
adulta e só uma pequena proporção viverá até a velhice (veja Fillmore et al., 
1 998; Leino et al., 1998), o que explica pelo menos algumas dessas estatísticas. 
Os estudos geralmente confirmam que os homens mais velhos são mais propen
sos ao abuso de álcool e as mulheres mais velhas, ao abuso de drogas prescritas 
(por exemplo, Graham et al., 1996), embora esses resultados possam variar, de
pendendo da cultura específica testada e dos métodos de mensuração utilizados. 

TRANSTORNO DE PERSONALIDADE 

Embora tenhamos visto no Capítulo 3 que existe uma grande variedade de 
tipos de personalidade que podem legitimamente ser vistos como tendo igual 
vàlor, existem alguns padrões de comportamento que são suficientemente extre
mos e em desacordo com as normas sociais para causarem sofrimento ao pacien
te e/ou às pessoas com as quais ele entra em contato. É importante observar que 
essas personalidades vão além dos limites do comportamento que poderia ser 
considerado "excêntrico", mas tolerável. Acredita-se que a incidência do trans
torno de personalidade seja pequena na velhice, mas há o perigo de os clínicos 
ignorarem padrões de comportamento que seriam considerados incomuns em 
uma pessoa mais jovem, por acreditarem que os adultos mais velhos "necessaria
mente" se comportam de maneira diferente. Certamente é menor a tendência a 
diagnosticar transtornos de personalidade em adultos mais velhos (Raybum e 

Stonecypher, 1996) . Entre os tipos de transtorno de personalidade mais 

JI 
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comumente descritos na literatura britânica e norte-americana (veja Smyer e 
Qualls, 1999) estão o evitante (tem baixa auto-imagem e evita companhias) e o 
dependente (disposição excessiva a deixar que os outros decidam tudo). Uma vez 
que fecham com o estereótipo das pessoas mais velhas aposentadas, é concebível 
que esses comportamentos sejam falsamente identificados como "normais". 
Sadavoy (1996) argumenta que os transtornos de personalidade podem ser mas
carados por comportamentos associados a outras doenças mentais ou inclusive 
físicas. Devido a considerações como essas, o verdadeiro nível do transtorno de 
personalidade pode ser mais elevado do que se imaginava (veja a meta-revisão 
desse assunto por Abrams e Horowitz, 1996). Entretanto, acredita-se que o nível 
é especialmente alto em pacientes com depressão (veja Abrams et al., 1998). 
Observem que existem possíveis diferenças culturais na freqüência relativa des
ses transtornos. Por exemplo, alguns pesquisadores croatas relatam que a maior 
prevalência em seu país era de transtornos sádicos e anti-sociais, em homens, e 
transtornos autoderrotistas, borderline e esquizóides, em mulheres (Mandic e 
Barkic, 1996). 

ESQUIZOFRENIA 

A última doença que examinaremos neste capítulo é a esquizofrenia. O 
termo significa "mente fendida'', no sentido de um self quebrado ou fragmenta
do, em vez da popular concepção errônea de uma "personalidade dividida". Em 
essência, é um transtorno profundo do_ pensamento, da percepção e da lingua
gem na ausência de retardo mental, caracterizado por uma grave distorção da 
percepção da realidade e concomitantes mudanças nas emoções e no comporta
mento. Há várias formas da doença, cada uma com um conjunto distinto de 
sintomas. Os mais comuns incluem crenças irracionais sobre como o mundo fun
ciona, freqüentemente com o tema central de que o paciente está sendo persegui
do. Pode haver alucinações (tais como ''vozes dentro da cabeça"). A linguagem 
pode ser descrita como "surreal", com expressões e idéias incomuns e palavras 
'inventadas (veja Stuart-Hamilton, 1999a). 

Mais comumente, a esquizofrenia surge no início da idade adulta 
(esquizofrenia de início precoce ou EIP), mas cerca de um quarto dos casos 
surge na meia idade ou mais tarde (esquizofrenia de início tardio ou EIT), e 
alguns estudos estimam que cerca de um décimo dos pacientes esquizofrênicos 
começam a apresentar sintomas depois dos 60 anos (veja Bartels e Mueser, 1999; 
Karon e VandenBos, 1998). Assim, os pacientes esquizofrênicos mais velhos podem 
ser divididos nos grupos EIP e EIT, dependendo do tempo que já têm a doença. 
Seria errado criar a impressão de que a EIT aparece subitamente, sem aviso. Os 
estudos relatam freqüentemente que os pacientes com EIT levaram uma vida bas
tante reclusa, sem exigências, com poucos contatos sociais. Foram protegidos, cons
cientemente ou tacitamente, por familiares e amigos, e muitas vezes é a morte ou 
incapacitação destes o que precipita o início da doença. Em outras palavras, a EIT 
pode ter sido uma doença que estava apenas esperando para se manifestar. 

Entretanto, uma comparação direta desses grupos nem sempre é fácil. Por 
exemplo, uma vez que os pacientes com EIP receberam tratamentos radicalmen-
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te diferentes dos recebidos pelos pacientes com EIT, pode haver um forte efeito 
de coorte. A idade em que os pacientes começaram a receber drogas antipsicóticas 
parece ter um efeito, com os pacientes mais velhos relatando reações significati
vamente mais adversas (embora elas possam ser melhoradas - veja Bartels e 
Mueser, 1 999) . Parece haver pouca diferença nos sintomas encontrados na EIP e 
na EIT (Lacro, Harris e Jeste, 1995; Reicher-Roessler, Loeffler e Munk-Jorgensen, 
1997; mas veja Jeste et al., 1997), apesar de terem sido encontradas algumas 
diferenças nos padrões do EEG em resposta a estímulos auditivos (Olichney et 
ai., 1998) . Também foi observado que um número desproporcionalmente eleva
do de pacientes esquizofrênicos desenvolveu demência ou alguns sintomas de 
demência (veja Arnold e Trojanowski, 1996) . Entretanto, depois de alguns anti
gos estudos histológicos confirmando uma ligação, trabalhos mais recentes não 
encontraram atrofia semelhante à da DTA no cérebro de pacientes esquizofrênicos 
mais velhos (Arnold et al., 1998; Purohit et al., 1998) . Independentemente des
tes comentários, o prognóstico de tratamento de pacientes com ambas as formas 
da doença é razoavelmente otimista (Karon e VandenBos, 1998) . 

RESUMO 

Devemos lembrar que a incidência de doenças mentais em adultos mais 
velhos freqüentemente é menor do que na população como um todo. Os proble
mas enfrentados pelos pacientes mais velhos certamente são graves, mas em muitos 
casos as evidências mostram que não são apreciavelmente piores em si mesmos 
do que os enfrentados pelos pacientes mais jovens com as mesmas doenças. De
senvolver uma doença mental na velhice evidentemente não livra o paciente de 
adoecer com queixas físicas comuns relacionadas à idade, como artrite ou prejuí
zo auditivo, e podemos antecipar que isso exacerbará o problema (veja Smyer e 
Qualls, 1 999) . 

LEITURAS RECOMENDADAS 

Vários livros podem ser calorosamente recomendados. Uma excelente visão 
geral do envelhecimento e da saúde mental é fornecida em um capítulo de um 
livro de Woods (1999) e, em maior escala, de Smyer e Qualls (1999) e Nordhus 
e colaboradores (1998) . Neuropsychological Assessment, de Lezak (1995), é uma 
revisão vasta e completa do assunto e inclui uma excelente seção sobre as de
mências. Parkes, Zec e Wilson (1993) é um volume de artigos sobre a neuropsi
cologia das demências. Como o de Lezak, é um trabalho de especialista e tem 
uma alta concentração de termos técnicos. Stuart-Hamilton (1999a) apresenta 
um resumo das doenças mentais, sua classificação e seu tratamento. (Para Infor
mações complementares, veja Referências bibliográficas.) 



Problemas de Avaliação do Estado 
Psicológico da Pessoa mais Velha 

INTRODUÇÃO 

Até agora, os capítulos tentaram apresentar a psicologia do envelhecimento 
como uma narrativa e representam, tanto quanto possível, uma visão de consen
so da disciplina. Esta é uma introdução geral ao assunto e não seria justo apre
sentar uma visão mais crítica da literatura como "a certa", para estudantes que 
estão entrando em contato com a psicogerontologia pela primeira vez. Mas tal
vez fosse irrealista esperar que aceitassem que os achados são relatados sem 
críticas ou que as pesquisas são tão predeterminadas que quaisquer descobertas 
futuras seriam apenas notas de rodapé sobre o que já foi escrito. Neste capítulo, 
apresentamos algumas críticas a metodologias existentes (em parte extrapoladas 
de Stuart-Hamilton, 1 995; 1999b) . No entanto, não esqueça que o que vem a 
seguir é um ponto de vista e que outros também são possíveis. 

A VISÃO DE FORA 

Simone de Beauvoir dividiu seu clássico estudo Old Age (de Beauvoir, 1 970) 
em duas seções principais: uma delas foi a visão de fora e a outra, a visão de dentro 
da velhice. Este livro adota a visão de fora porque a pesquisa sobre o envelheci
mento é quase unicamente realizada por adultos jovens ou em pré-aposentadoria. 
A razão simples e pragmática disso é que a maioria das pesquisas publicadas é o 
trabalho de acadêmicos remunerados, quase sempre com menos de 60 anos. Às 
vezes, isso cria uma má impressão. Todo pesquisador precisa ter bom senso e ob
servar seu assunto com distanciamento, mas, ao discutir os fenômenos relaciona
dos à idade de maneira desapaixonada, há momentos em que a pessoa parece ficar 
fora da discussão. A leitura de qualquer urna das publicações atuais mais impor-
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tantes sobre a psicologia do envelhecimento dá a impressão de que o envelheci
mento não é nada além de um campo de provas de como a senescência ou a de
mência afetam modelos de memória, inteligência, personalidade ou o estresse dos 
cuidadores. O conceito de que o assunto tem a ver com estudar pessoas reais em 
situações de vida real está conspicuamente ausente. Entretanto, a crítica só se 
mantém se estivermos preparados para aceitar uma visão bastante singela de pes
quisa. Praticamente qualquer tópico acadêmico apresentado em artigos de revis
teis científicas pode parecer divorciado da realidade. Cada pesquisa separada deve 
ser analisada por seus próprios méritos, nada mais. Cabe aos autores e a cada 
leitor decidir o que esses achados significam quando tomados como um todo. 

No entanto, se o campo da psicologia do envelhecimento for considerado de 
forma ampla, temos um quadro curioso. Pode ser facilmente demonstrado que a 
velhice é, globalmente, um período de declínio. Também pode ser demonstrado 
que há tantos alertas em relação a essa síntese que fica difícil, se não impossível, 
fazer uma afirmação definitiva sobre uma pessoa mais velha típica. É bem possível 
que seja este o resumo mais correto do campo. As ciências sociais estudam os 
indivíduos e, por definição, isso significa aceitar maior variabilidade do que, diga
mos, nas ciências físicas. Se fizermos uma declaração sobre as propriedades de um 
adulto mais velho típico estará implícito que a dita pessoa poderá vir equipada 
com uma ampla variedade de opções. Em comparação, um tubo de mercúrio é o 
mesmo no mundo inteiro. Só que o reconhecimento de que "as pessoas são dife
rentes" não exime o pesquisador de fazer a avaliação mais exata possível. Talvez 
parte da razão da incerteza geral dos achados seja a falta de uma definição precisa 
dos protocolos e da filosofia, para começar. No restante do capítulo, serão exami
nadas algumas das prováveis falhas nas atuais práticas experimentais. Por uma 
questão de simplicidade, isso será feito principalmente com referência a um único 
tópico da psicologia do envelhecimento: as habilidades intelectuais. 

AS VARIÁVEIS QUE CONFUNDEM E A  
BUSCA DO ENVELHECIMENTO "PURO" 

A pesquisa sobre o envelhecimento baseia-se na suposição de que podemos 
medir uma coisa chamada envelhecimento "puro". Isso nem sempre é explicita
mente afirmado pelos pesquisadores, mas é, no mínimo, uma suposição tácita: 
depo�s que os efeitos de coorte foram explicados, qualquer diferença de idade 
restar\te "deve" ser resultado apenas do envelhecimento. No Capítulo 2, foi ob
servado que as diferenças de idade em testes de inteligência cristalizada e fluida 
dependem, em certa extensão, dos métodos de testagem utilizados. O desempe
nho em testes de inteligência fluida, por exemplo, é parcialmente governado pela 
velocidade com que a pessoa consegue escrever as respostas. As pessoas mais 
velhas, por causa de artritre, reumatismo e condições semelhantes, geralmente 
escrevem mais devagar, e isso vai influenciar o número de respostas que conse
guirão dar em um teste, munidos de lápis e papel, com limite de tempo. Em 
resumo, artefatos de teste podem estar subestimando o verdadeiro estado mental 
dos mais velhos. E a ausência de diferenças de idade em testes cristalizados pode 
ser devida à razão inversa: os testes geraimente não têm limite de tempo; se fosse 
colocado um limite de tempo, apareceria uma diferença de idade. 
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A velocidade da escrita e questões como esta - se os testes deveriam ou não 
ter limite de tempo - certamente não são os únicos problemas que criam diferen
ças de idade. Basta ler a pilha de publicações mais próxima, em minha mesa de 
trabalho, para identificar variáveis que potencialmente confundem os resulta
dos: nível de instrução (Anstey, Sankov e Lord, 1993; Christensen, Hendersen et 
al., 1997; Christensen, Korten et al., 1997; Compton, Bachman e Logan, 1997); 

saúde geral (Horn, 1982; Riegel e Riegel, 1972); nível de exercício (Powell, 1974); 
nível de motivação (Bauer, 1966); grau em que as habilidades são praticadas 
(Charness, 1 979; 1981;  Milne, 1956; Plemons, Willis e Baltes, 1 978) ; funciona
mento sensorial (Lindenberger e Baltes, 1994); e status socioeconômico (Rudinger 
e Lantermann, 1980) . A lista acima é apenas a ponta do iceberg: com tempo e 
disposição, podemos chegar a uma longa lista de possíveis variáveis confundidoras. 
Observem que não é preciso que todos os itens sejam de igual importância, mas 
a simples magnitude da lista torna provável que uma significativa proporção da 
diferença entre adultos mais velhos e mais jovens seja devida a efeitos de coorte, 
e não ao envelhecimento "puro". 

Salthouse (1991b), em uma metanálise da literatura sobre o envelhecimen
to, descobriu que retirar o nível de saúde ou instrução diminuía, mas não anula
va, as diferenças de idade. Entretanto; com o maior respeito por Salthouse, que é 
um pesquisador escrupuloso, estas são apenas duas variáveis de uma lista poten
cial de centenas. E, se em vez de duas variáveis, fosse escolhido um número 
maior? Teoricamente, poderíamos decidir medir o que restasse de uma diferença 
de idade depois de levar em conta 5, 10, 20 ou 100 variáveis confundidoras. Não 
há nenhuma "lei'' proibindo os pesquisadores de fazer isso. Poderíamos continuar 
acrescentando mais variáveis confundidoras até que uma diferença de idade de
saparecesse completamente. Estatisticamente falando, essa seria uma prática 
dúbia, mas a questão é que realmente não sabemos o que constitui um efeito de 
coorte válido, que deve ser levado em conta, e o que constitui um não-válido. 
Vejamos o exemplo a seguir. 

Imaginem que decidimos controlar os efeitos da doença cardiovascular, uma 
vez que é plausível que as pessoas com problemas de coração e circulação apresen
tem um pior desempenho em tarefas intelectuais. Assim, os pacientes com essas 
condições são excluídos do experimento. No entanto, por que só eliminar pessoas 
com problemas cardiovasculares? Por que não excluir também pessoas com artrite, 
reumatismo ou câncer? Levando essa política a extremos, acabaríamos com uma 
amostra constituída exclusivamente por adultos mais velhos Al, em boa forma. 
Isso pode satisfazer os critérios no sentido de que teríamos excluído qualquer efeito 
de coorte envolvendo doenças, mas seria irremediavelmente não-representativo da 
população mais velha (veja Stuart-Hamilton, 1995). E isso considerando somente 
a saúde. E se também decidíssemos equiparar adultos mais velhos e mais jovens 
em nível de instrução? Os adultos mais velhos, de modo geral, teriam menos anos 
de instrução. Portanto, isso teria de ser controlado. No entanto, como poderíamos 
controlar as diferenças no tipo de instrução recebida? Os adultos mais velhos pro
vavelmente tiveram um ensino mais rígido, com maior ênfase na aprendizagem de 
memorização. Muitos adultos mais velhos (pelo menos no Reino Unido) tiveram 
mais treinamento em habilidades práticas, como trabalhos de agulha e marcena
ria, do que os mais jovens. Como controlar isso? 

' . 
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Certamente é impossível controlar todas as possíveis variáveis confundidoras. 
Inevitavelmente, teremos de deixar algumas na análise, e, inevitavelmente, conta
minarão os dados em maior ou menor extensão. Como podemos ver em uma leitu
ra cuidadosa de revistas científicas de gerontologia, muitos pesquisadores nem 
sequer tentam corrigir possíveis efeitos de coorte, outros só controlam um ou dois. 
Isso não teria importância se todos os pesquisadores escolhessem seus voluntários 
no mesmo grupo de pessoas, pois, nesse caso, as comparações entre os experimen
tos estariam baseadas em elementos comuns. No entanto, as pessoas testadas variam 
imensamente. Como um exemplo disso, o autor escolheu uma determinada edição 
de uma revista científica recente sobre o envelhecimento e investigou como os 
voluntários eram recrutados para estudos sobre o envelhecimento não-demencial. 
Dois dos artigos deram detalhes insuficientes, mas os restantes listaram o seguinte: 
anúncios em jornais de Nova York; notas em jornais do Canadá e em ''várias orga
nizações comunitárias"; anúncios na mídia; anúncios em centros e em complexos 
residenciais para idosos; membros de um antigo grupo de voluntários mantido 
pela universidade em questão; pessoas originalmente recrutadas em um levanta
mento nacional na década de 60; grupos locais de voluntários; uma amostra de 
pessoas com mais de 70 anos, oriunda de uma lista de eleitores da Austrália; e 
voluntários sadios residentes na comunidade. O nível de triagem para outras con
dições (especialmente a saúde, em que muitas vezes só era ouvido o relato da 
pessoa) era extremamente variável, desde uma rigorosa exclusão de qualquer pes
soa que não estivesse no nível Al de forma física até uma total ausência de barrei
ras à participação. Salta aos olhos que os sujeitos dos estudos supracitados poderiam 
ser imensamente diferentes uns dos outros. Alguns -estudos terão sujeitos fisica
mente mais sadios, outros terão pessoas de grupos socioeconômicos mais elevados, 
e assim por diante. 

Poderíamos dizer que os argumentos supramencionados são desnecessaria
mente pedantes. No entanto, como foi demonstrado nos capítulos anteriores, a 
variabilidade aumenta consideravelmente na velhice, e qualquer prática que au
mente essa variabilidade e bloqueie comparações diretas sensatas entre os estu
dos em nada ajudará a esclarecer o quadro. Acresce-se a isso o problema de qu�, 
quando são incluídos adultos jovens com propósitos de comparação, os estudos 
quase sémpre utilizam universitários. Uma vez que as pessoas mais velhas foram 
quase certamente recrutadas de grupos intelectualmente mais amplos (isto é, os 
universitários, serão em média mais espertos, pois nem todos os sujeitos mais 
velhos terão e.urso universitário) e terão diferentes motivações para participar 
(por exemplo, o desejo de participar de uma pesquisa em oposição a ter de fazer 
uma coisa chata para conseguir se formar na faculdade), qualquer comparação 
entre os adultos mais velhos e mais jovens terá matizes desde o início. 

Considerando essas críticas, fica claro que qualquer experimento com adul
tos mais velhos inclui algum efeito de coorte. Mas alguma coisa pode ser feita 
para controlar, pelo menos, os efeitos de coorte mais notáveis. Isso envolveria 
estabelecer uma medida de referência de controle, que todos os pesquisadores 
adotariam (existem controles semelhantes em outras ciências, com um grande 
efeito) . Seriam controladas pelo menos as variáveis mais freqüentemente citadas 
(instrução, saúde geral, etc.), os sujeitos seriam r�crutados de uma maneira pre
determinada (isto é, todos concordariam em recrut'ar da mesma maneira) e tería-
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mos de aceitar pragmaticamente que sempre restarão algumas variáveis 
confundidoras, de modo que algum "ruído" permanecerá nos dados. Lamenta
velmente, não existe nenhum conjunto "padrão industrial" dessas variáveis a ser 
utilizado por todos os pesquisadores (Stuart-Hamilton, 1995) . Assim, diferentes 
pesquisadores acabam adotando diferentes políticas, como vimos, e isso dificulta 
muito os julgamentos sobre o verdadeiro tamanho das diferenças de idade (Stuart
Hamilton, 1995; 1999b) . 

O argumento supracitado baseia-se na suposição de que existe uma medida 
de envelhecimento "puro" escondida entre os efeitos de coorte e, além disso, que 
essa medida é útil. Porém isso é discutível, e poderíamos propor o seguinte con
tra-argumento. Muitas vezes supomos, tacitamente, uma medida de envelheci
mento "puro", mas raramente a exploramos de forma explícita. Entretanto, já 
que os pesquisadores removem efeitos de coorte para obter uma visão "mais 
precisa" do envelhecimento, podemos supor que o "envelhecimento puro" é uma 
medida de envelhecimento livre das influências da educação. Em resumo, esse é 
o debate natureza-ambiente, tão amado pelos pesquisadores das diferenças indi
viduais, sendo travado em um novo campo: o envelhecimento puro é a natureza, 
os efeitos de coorte são o ambiente (Stuart-Hamilton, 1999a) . No entanto, é 
difícil, se não impossível, ver como ocorreria o desenvolvimento se fosse total
mente livre de influências de educação e de interações sociais; in extremis, é 
como argumentar que somente uma pessoa criada em um tanque de isolamento 
poderia experienciar o envelhecimento puro. A maioria das habilidades intelec
tuais apresentadas na velhice ocorre por causa dessas experiências, e não apesar 
delas (veja Pratt e Norris, 1994) . Os efeitos de coorte podem, portanto, ser mais 
do que apenas uma inconveniência que distorce os ''verdadeiros" resultados -
eles podem ser parte do intelecto da pessoa mais velha, na extensão em que não 
podem ser removidos sem que se negue parte do status intelectual da pessoa. 
Então, podemos dizer que cada coorte etária é inevitavelmente diferente e, se 
parte da diferença se deve a diferenças de educação, que assim seja. 

Nenhuma dessas visões - "todos os efeitos de coorte são maus" versus "os 
efeitos de coorte são o envelhecimento" - é satisfatória em si mesma. Porém, 
também é difícil chegar a um equilíbrio entre as duas. Teríamos de encontrar um 
conjunto limitado de efeitos de coorte, que seria controlado. No entanto, como 
vimos, defini-lo é uma tarefa ousada e talvez impossível. Então, somos deixados 
com uma única afirmação certa: as pessoas mais velhas tendem a apresentar um 
desémpenho pior em testes de inteligência. Todavia, o grau em que isso é um 
reflexo do envelhecimento "puro" está áberto a debate - assim como o que que
remos dizer com envelhecimento "puro". 

A RELEVÂNCIA DOS ACHADOS PARA A VIDA COTIDIANA 

Um outro problema na pesquisa sobre o envelhecimento é que ela muitas 
vezes não está de acordo com a vida cotidiana. Ao longo de todo este livro, os 
testes psicológicos (e de inteli�ê'"lcia, em especial) foram apresentados como se 
fossem medidas "puras" das habiliaades intelectuais. Sendo assim, logicamente 
esperaríamos que os testes psicológicos tivessem boa correlação com capacida-
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des do "cotidiano". Por exemplo, os escores em testes de inteligência deveriam 
ser excelentes preditores da capacidade escolar, status profissional, capacidade 
na profissão escolhida, e assim por diante. Porém, não é isso o que acontece. 
Uma velha piada na psicologia diz que a melhor correlação já encontrada entre o 
QI e uma medida da vida real foi de O, 7. A medida da vida real era o número de 
dentes verdadeiros (em comparação com falsos) que o sujeito possuía. Normal
mente, os testes de QI são maus preditores do desempenho na vida real - as 
correlações ficam entre 0,2 e 0,3; em outras palavras, cerca de 10% da variância 
na medida da vida real é predita pelo QI. Isso não quer dizer que os testes de 
inteligência são inúteis. Mesmo seus detratores reconhecem que eles são bons 
para identificar extremos de capacidade. Assim, os testes de QI podem identifi
car as pessoas excepcionalmente talentosas ou limitadas em termos intelectuais 
(embora também se possa afirmar que na verdade nós não precisamos de um 
teste de QI para fazer isso) . O que os testes de inteligência não conseguem fazer 
com exatidão é identificar o desempenho das pessoas situadas entre os extremos 
(isto é, a maioria) . Disso decorre uma pergunta incômoda para a psicogeronto
logia: se os testes de inteligência não são um reflexo exato das habilidades cotidia
nas, qual é o valor das pesquisas sobre as mudanças intelectuais no envelheci
mento? 

Salthouse (veja o Capítulo 2) oferece uma resposta para essa pergunta: em
bora a inteligência seja um mau preditor da capacidade absoluta, ela é vital como 
um processo de controle. Isso pode ser verdade, mas gostaríamos de saber por 
que os psicólogos pesquisam tanto medidas que, no melhor dos casos, terão uma 
relevância mínima para a vida cotidiana. Uma explicação pouco caridosa seria a 
de que, embora os testes de QI sejam maus preditores, eles ainda são a melhor 
medida disponível. Portanto, continuarão sendo usados até que, citando uma 
música, "chegue o artigo legítimo" . Por essa avaliação, a psicologia do envelheci
mento é muito versada no que acontece a 10% da inteligência das pessoas mais 
velhas, mas, como no iceberg, 90% permanece escondida. Só que esse é um jul
gamento excessivamente severo. Em um nível geral, os testes de QI provavelmen
te são indicadores perfeitamente adequados das mudanças intelectuais. Ao lon
go de todo este livro, podemos ver que mudanças na memória e nas habilidades 
lingüísticas e intelectuais específicas estão correlacionadas com um declínio no 
desempenho em testes de inteligência. Reconhecemos que as correlações muitas 
vezes são baixas, mas são estatisticamente significativas e seguem a direção es
perada. 1Por exemplo, não houve nenhum caso em que as pessoas mais velhas 
tiveram &lobalmente escores de inteligência fluida mais elevados do que os sujei
tos mais Jovens ou em que a memória melhorava quanto mais baixo o escore do 
sujeito no teste de inteligência. Os testes de QI são muito adequados, na verdade 
são notavelmente consistentes, para predizer tendências. 

Seria injusto culpar a psicogerontologia por não encontrar para o teste de QI 
outro uso que não esse uso descritivo geral. Esse é um problema que tem assola
do a psicometria (o estudo das diferenças psicológicas) desde seu início. O que 
está em questão é a conveniência. Em um mundo psicométrico ideal, os sujeitos 
fariam um único teste de QI, e esse escore prediria perfeitamente sua capacidade 
em qualquer tarefa intelectual que porventura encontrassem. Um único escore 
de teste nos diria tudo o que precisássemos saber sobre as capacidades intelectuais 
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das pessoas. Infelizmente, para os psicometristas, não existe um teste assim e é 
praticamente impossível que venha a existir algum dia. A razão disso é que a 
pesquisa psicológica mostra que as habilidades intelectuais não são determina
das por um único fator, mas por várias habilidades intelectuais, cada uma pelo 
menos parcialmente autônoma em relação às outras. O teste de inteligência geral 
é realmente apenas uma expressão do agregado de desempenho em todas essas 
subabilidades e, portanto, só podemos esperar que transmita uma impressão glo
bal das capacidades do indivíduo. 

A situação é semelhante à predição do desempenho de um time de futebol. 
Um time consiste em diferentes jogadores, cada um com uma capacidade especiali
zada diferente. As tabelas de competições entre os times transmitem uma im
pressão geral de quão bom é um determinado time, ao mostrar sua posição rela
tiva aos outros times. Os bons times, é claro, tendem a ter jogadores melhores do 
que os maus times, mas essa não é uma regra infalível. Por exemplo, uma deter
minada equipe pode ter o melhor atacante da história do jogo, mas estar bem 
atrás na classificação no campeonato porque o restante do time é ruim. De modo 
semelhante, o escore global de um teste de QI pode dar uma indicação do desem
penho intelectual global da pessoa, mas não pode predizer com exatidão qual 
será seu desempenho em uma tarefa específica. E também não podemos dizer 
que as medidas das subabilidades são necessariamente mais informativas. Na 
psicometria existe o seguinte dilema. As medidas da inteligência geral são más 
preditoras das habilidades cotidianas. As medidas das subabilidades predizem 
melhor, porque avaliam capacidades mais semelhantes às utilizadas na ''vida real". 
Porém, existe o perigo de os testes de subabilidades serem tão parecidos com os 
problemas da vida real que bem poderíamos cortar fora o homem médio e usar 
como medida a capacidade na vida real. Então, em um extremo a medida falha 
por ser geral demais, enquanto no outro ela falha por ser específica demais. 

Outra crítica à falta de realismo vem da observação feita no Capítulo 2, de 
que a diferença entre adultos mais jovens e mais velhos em muitos testes de 
inteligência chega a quase dois desvios-padrão. Os leitores que conhecem as pes
quisas na área da educação reconhecerão esse número como muito significativo, 
pois no caso de uma criança, um desempenho dois desvios-padrão abaixo da 
média marcaria a criança como precisa

.
ndo potencialmente de educação com

pensatória (ou "especial") . Se o desempenho das pessoas mais velhas em testes 
de inteligência for genuinamente indicativo de como se comportam na vida coti
diana, uma grande proporção de adultos mais velhos estaria no mesmo nível ou 
pior do que adultos rhais jovens/crianças suficientemente desafortunados para 
serem colocados no grupo com "necessidades especiais". Certamente, esse não é 
o caso. Em outras palavras, uma leitura simples dos testes psicológicos subestima 
as habilidades de ''vida real" dos mais velhos. 

Na verdade, os psicogerontologistas parecem concordar com isso, tacitamen
te, em todos os artigos publicados. Os pesquisadores estão devidamente preocupa
dos com os relatos sobre diferenças raciais que implicam uma diferença "genuína" 
entre as raças. Entretanto, mesmo as maiores diferenças entre os grupos raciais já 
relatadas parecem insignificantes diante dos achados de um grande número de 
estudos �obre o envelhecimento. Relato após relato, são catalogados declínios que 
deveriam· classificar a pessoa mais velha como quase incapaz de funcionar sem 
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ajuda compensatória, mas raramente há comentários sobre as implicações práticas 
do que foi encontrado. É como se os psicogerontologistas encontrassem declínios 
relacionados à idade, mas não quisessem que eles fossem importantes. 

O argumento supramencionado evidentemente é exagerado; no pior dos 
casos, o declínio nas habilidades pode ser compensado por outras estratégias, ou 
as habilidades talvez sejam aquelas que os mais velhos já não utilizam muito na 
vida cotidiana. No entanto, se for este o caso, por que estudar habilidades que 
podem ser importantes para os adultos mais jovens, mas têm pouca relevância 
para os mais velhos? Em parte, porque é importante mapear as mudanças men
tais usando essas medidas, pois indicam bem a extensão em que algumas habili
dades se alteram ou declinam. Não podemos julgar se uma pessoa mais velha 
está compensando, a menos que saibamos o que ela está compensando. Porém, 
também podemos dizer que muitas habilidades mentais são estudadas devido a 
suposições tácitas feitas por acadêmicos sobre o envelhecimento ideal e a vida 
intelectual ideal. Os acadêmicos têm a tendência a julgar os acontecimentos por 
seus próprios padrões e a esperar que os outros façam o mesmo. Assim, esporadi
camente somos obsequiados com polêmicas de autores afirmando que as pessoas 
não possuem as habilidades ensinadas por suas disciplinas. Por exemplo, os re
presentantes das a·rtes argumentam que as pessoas são insensíveis à estética em 
um mundo mecanicista, enquanto os cientistas contra-argumentam que é gasto 
um tempo excessivo no ensino de assuntos artísticos "fáceis" e, como resultado, o 
público em geral não é lógico e não possui o conhecimento necessário sobre 
assuntos científicos para tomar decisões informadas. É desnecessário e inoportu
no debater aqui essa questão. Porém, ela deixa claro que os acadêmicos têm um 
interesse estabelecido nos tipos de aprendizagem e conhecimentos que as pessoas 
devem adquirir, e isso inevitavelmente contém um julgamento de valor de que 
algumas formas de conhecimento são melhores do que outras. 

Tudo isso nos leva de volta à psicologia do envelhecimento. As medidas de 
habilidades intelectuais empregadas pelos psicogerontologistas não foram cria
das exclusivamente para estudar pessoas mais velhas. Foram desenvolvidas para 
testar adultos mais jovens e são empregadas com os mais velhos para verificar 
seu desempenho em relação ao grupo etário inferior. Em outras palavras, o enve
lhecimento está sendo definido como uma medida de quanto os adultos mais 
velhos decaíram em relação ao padrão ideal estabelecido pelos mais jovens. O 
"envelhecimento bem-sucedido", na opinião da maioria dos gerontologistas, é o 
grau em que o "adulto mais velho mantém o mesmo nível de desempenho que 
tinha quando mais jovem (Stuart-Hamilton, 1999b). Assim, imagina-se que a 
pessoa não segue se desenvolvendo, que permanece em uma espécie de 
homeostase mental depois que atinge seu pico intelectual, em tomo dos 20 anos. 
Embora alguns autores observem que os adultos mais velhos podem desenvolver 
maior sabedoria ou integrar melhor a lógica pura com considerações práticas, a 
questão ainda é muito formulada em termos do grau em que a decadência em 
relação ao ideal da juventude está acelerada ou diminuída. 

Entretanto, tudo isso traz uma pergunta óbvia, ainda que controversa: por 
que a velhice deveria ser vista negativamente pelo fato de a pessoa não analisar as 
coisas tão analiticamente ou saber tanto quanto o iqeal da juventude? Essas coisas 
importam para os acadêmicos, mas nem todo o mundo consideraria um desastre 
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se suas habilidades verbais certo dia piorassem e se não conseguisse mais soletrar 
acinte ou exceção, nem lembrar o significado de manumitir. A busca de ideais inte
lectuais elevados é muito importante para algumas pessoas, incluindo-se acadêmi
cos, mas não é necessário nem desejável para todos. Os dias da maioria das pessoas 
mais velhas não são preenchidos com a leitura de livros indicados pela crítica de 
jornais metidos a intelectuais, filmes legendados ou palavras cruzadas do The Ti
mes. Imaginar que um intelecto superior ou determinadas habilidades intelectuais 
são uma parte necessária da vida é ao mesmo tempo uma atitude condescendente 
e divisória. Na verdade, os objetivos de uma velhice intelectualmente capaz têm 
muito pouco a ver com o que planejam os professores universitários para a sua 
aposentadoria. Imaginar que esse deveria ser o padrão para o julgamento de todas 
as pessoas mais velhas é, no mínimo, uma imprudência. Vimos que a psico
gerontologia estruturou idéias do envelhecimento em termos de corno a mente 
mais velha difere da mais jovem. Imagina-se que ambos os grupos etários realizam 
tarefas empregando as mesmas habilidades mentais. Fazendo uma analogia, os 
mais velhos e os mais jovens seriam como dois times de futebol competindo entre 
si. Mas e se um dos times desistisse de jogar futebol e, em vez disso, fosse vai jogar 
boliche? Em outras palavras, a visão da psicogerontologia das mudanças intelectuais 
baseia-se na visão de que os adultos mais velhos ainda usam o mesmo conjunto de 
habilidades intelectuais utilizado pelos mais jovens. No entanto, as evidências disso, 
como vimos, não são nada convincentes. 

Isso foi demonstrado pelos estudos do desempenho de adultos mais velhos 
em medidas tradicionais do desenvolvimento da criança, como os experimentos de 
Piaget. Se adultos mais velhos rejeitam essas habilidades, e isso pode estar em 
parte ligado à escolha de estilo de vida ou motivação, então fica difícil continuar 
comparando adultos mais velhos e mais jovens pelos mesmos critérios rígidos. 
Porém, ainda é necessário explicar como ocorre a mudança nos estilos mentais. 
Uma explicação possível é a seguinte: partimos da premissa de que o desenvolvi
mento consiste na acumulação de conhecimento e de estratégias para solução de 
problemas, e é determinado pela herança genética e pelo ambiente em que a pes
soa vive (nada disso é controverso) . O conhecimento e as estratégias para solução 
de problemas podem (com certa ironia) ser descritos como "espécies de idéias". 
Uma espécie de idéia vai florescer ou não dependendo das condições em que se 
encontrar. As espécies só serão "adquiridas" se a pessoa puder integrá-las a uma 
estrutura mental existente e só serão mantidas se armazenâélas e utilizadas efeti
vamente. Assim, a aquisição de habilidades na infância e sua perda na velhice são 
governadas pelo mesmo mecanismo básico. Os modelos psicogerontológicos exis
tentes mapeiam seções cruzadas de processos em um momento do tempo - eles 
acrescentam profundidade ao modelo, enquanto os estudos desenvolvimentais acres
centam amplitude. Grande parte disso já foi dito antes, de uma maneira ou outra. 
A diferença básica é que antigamente havia a suposição tácita de que o desenvolvi
mento e o envelhecimento eram essencialmente dirigidos para objetivos específi
cos. Isso de certa forma repete o problema do homúnculo, que assolou durante 
anos os estudos de modelagem de computador. A diferença aqui é que todo o 
processo é essencialmente cego - o indivíduo não tem nenhuma consciência verda
deira desses processos, e a aquisição ou perda de um processo mental deve-se 
basicamente a diferenças probabilísticas. Nós até podemos encaminhar as coisas 
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em uma determinada direção pelo planejamento, mas os atuais estudos não se 
ocupam muito desse processo e supõem um único caminho desejável de desenvol
vimento. 

"VELHICISMO" INVOLUNTÁRIO 

O argumento supramencionado nos faz pensar que o envelhecimento é es
sencialmente determinado pela pessoa e que defini-lo em termos simples como 
ter um desempenho pior ou melhor em testes significa não entender a questão. 
Muitos pesquisadores, mesmo que discordem do modelo apresentado, provavel
mente concordariam com essa conclusão. Porém, ainda é muito fácil criar uma 
barreira artificial entre os grupos etários, mesmo adotando uma filosofia iguali
tária. Isso levanta a questão do velhicismo (um preconceito irracional contra os 
adultos mais velhos e/ou o envelhecimento) . O velhicismo deliberado é uma 
condição vil e incomumente estúpida, mesmo pelos baixos padrões de outros 
preconceitos. Um racista pode ser um desprezível monte de bosta, um porco 
chauvinista pode ser uma desgraça para uma criatura tão nobre como o porco, 
mas ambos podem atacar seus objetos de ódio com a certeza de que jamais troca
rão de raça ou sexo. Uma pessoa velhicista, por outro lado, tem uma grande 
chance de se transformar naquilo que despreza: ela também ficará velha. Feliz
mente, poucas pessoas velhicistas se dedicam a cuidar de ou a pesquisar adultos 
mais velhos. Mesmo assim, a gerontologia não está livre de filosofias velhicistas. 

Não é velhicismo dizer que os adultos mais velhos são mais propensos a pro
blemas físicos do que os mais jovens, que é mais provável que fiquem demenciados 
ou que geralmente são menos capazes em testes de inteligência. Da mesma forma, 
não é sexismo dizer que as mulheres são, em média, mais baixas do que os homens, 
que em média não conseguem levantar pesos tão pesados nem correr tão rapida
mente. Entretanto, se essas medidas forem tomadas como julgamentos de valor, 
em vez de como simples afirmações de uma diferença média em medidas de impor
tância dúbia, está aberto o caminho para considerarmos um grupo como intrinse
camente inferior ao outro. Isso pode ser feito pelo mais igualitário dos motivos. Por 
exemplo, poderíamos começar com uma elogiável declaração geral de que os adul
tos mais velhos precisam de mais cuidados porque, em média, têm mais necessida
des. Estaríamos muito perto de considerar as pessoas mais velhas como automati
camer#e mais frágeis e menos capazes em uma grande variedade de medidas. Uma 
pessoa 1com essas idéias pode agir assim pela melhor das razões, mas está sendo 
criado um estigma. Por exemplo, considerem a seguinte afirmação de um vídeo 
educacional para enfermeiros referente ao abuso sexual de pacientes. O apresenta
dor relata que houve casos de pacientes mais velhos sexualmente abusados, o que 
demonstra que "mesmo os idosos não estão livres de ataques". Por um lado, isso 
certamente é uma preocupação mais do que adequada: o abuso sexual é uma ques
tão muito séria. Mas a frase "mesmo os idosos" encerra um claro julgamento de 
valor de que as pessoas mais velhas são debilitadas e sexualmente desinteressantes: 
uma forte estereotipificação resultante do que é, indubitavelmente, uma preocupa
ção genuína e louvável. 

. ' 
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Qual E a Perspectiva 
do Envelhecimento ? 

INTRODUÇÃO 

Neste breve capítulo final, examinaremos como os adultos mais velhos irão 
reagir e comportar-se em uma sociedade futura, tecnologicamente impulsiona
da. Faremos isso retomando argumentos e informações apresentados em capítu
los anteriores. 

Em que consistirá ser "velho"? 

Atualmente, os julgamentos sobre o que toma "velha,, uma pessoa baseiam
se em diversos critérios, incluindo aparência, atitudes e quantidade de tempo 
livre. Entretanto, uma série de desenvolvimentos modificará tudo isso no futuro . 
A aparência provavelmente será o fator mais fundamental a ser afetado. A cirur
gia plástica e a reposição hormonal já conseguem remover uma década ou mais 
da aparência da pessoa. Evidentemente, essas são mudanças em grande parte . 
cosméticas. Não temos motivos para duvidar que as técnicas nesse campo ficarão 
melhores e possivelmente mais baratas, de modo que um grande número de pes
soas terá acesso a elas. Os avanços no atendimento médico trarão novas manei
ras de retardar o processo de envelhecimento. Já está bem estabelecido que al
guns animais podem viver muito mais tempo pela simples manipulação de seu 
ambiente e dieta. O pulo disso para o ser humano não é tão simples, mas é prati
camente certo que vai ocorrer daqui a algum tempo e que as pessoas com mais de 
60 anos não mais parecerão "velhas", no sentido estereotípico do termo. Porém, 
será que isso necessariamente modificará as coisas? Será que as pessoas não 
passarão a buscar outros indicadores de idade, de modo que, em vez de procurar 
rugas ou cabelos grisalhos, sua atenção passará, por exemplo, para o brilho do 
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olhar? Podemos demonstrar que as culturas diferem na percepção de outros a
'
tri

butos-chave, como as zonas erógenas. Os homens heterossexuais de diferentes 
culturas podem ser mais atraídos por seios, nádegas, pernas ou a curva do pesco
ço. Por que o principal indicador de idade não poderia também mudar através de 
culturas separadas pelo tempo? 

Alternativamente, as tentativas de retardar o envelhecimento podem ter 
tanto sucesso que ninguém será capaz de dizer quão velho é um adulto. Isso 
levanta uma série de possíveis dilemas. Algumas pessoas talvez queiram enve
lhecer "naturalmente" - e será que por isso se transformarão em excluídos? E se 
os tratamentos anti-envelhecimento forem muito caros e só determinadas classes 
sociais tiverem acesso a eles? Talvez surja uma nova neurose, afligindo as pesso
as que se sentem "aprisionadas" em um corpo que tem a idade errada para suas 
idéias e atitudes. Talvez os tratamentos possam retardar o início dos sinais de 
envelhecimento, mas ele acabará chegando (isto é, no ponto em que o tratamen
to "fracassar") , ainda que mais tarde. Poderia essa mudança física (que o indiví
duo tomou medidas deliberadas para evitar) ser mais traumática do que para a 
pessoa que envelheceu naturalmente e passivamente permitiu que seu corpo so
fresse o processo de envelhecimento? Antes de votar prontamente a favor dos 
tratamentos anti-envelhecimento, convém considerar as conseqüências psicoló
gicas potencialmente sérias. Também devemos observar que, seja qual for o re
sultado, é provável que o processo de envelhecer continue sendo sinônimo de 
declínio físico. Warren (1998), em uma interessante revisão da história dos si
nais que assinalam o envelhecimento, identifica este como o principal sinal do 
processo de envelhecimento no futuro. 

As atitudes, supostamente, são um bom indicador da idade. A pessoa mais 
velha, popularmente, é vista .como conservadora e rabugenta - uma concepção 
totalmente errônea, como vimos no Capítulo 5. Porém, há mais uma razão para 
duvidarmos dessa suposição. Nos últimos 50 anos, houve uma mudança socioló
gica radical rumo a uma sociedade mais liberal e permissiva, o que permitiu que 
os adultos mais jovens expressassem e curtissem sua juventude, em vez de tenta
rem se tornar cópias em carbono da geração de seus pais o mais rapidamente 
possível. A primeira geração do rock' n' roll já chegou à idade de se aposentar e a 
geração fiower power está agora com 50 anos. As ramificações completas disso 
tudo são muito complexas, e para tratar delas mais adequadamente precisaría
mos de um texto sociológico. Contudo, disso emerge uma importante predição 
psicológica: no futuro, é improvável que as pessoas mais velhas se enc�ixem nos 
nichos estabelecidos pelas expectativas sociais com a mesma disposição das coortes 
anteriores. Elas viram que as convenções podem ser desprezadas e que o protesto 
funciona. Da mesma forma, se as gerações mais jovens não modificarem os cos
tumes sociais para cuidar melhor dos mais velhos, os mais velhos acabarão fa
zendo isso eles mesmos. 

Uma consideração final se refere ao tempo livre. Perversamente, nas socie· 
dades industriais em que o tempo livre é valorizado como um tesouro, o excesso 
dele normalmente é saudado com desagrado, pois geralmente indica desempre
go ou aposentadoria. No entanto, a maior automação do trabalho (especialmen
te a computadorização) provavelmente modificará essa atitude. Semana de tra· 
balho mais curta, maior flexibilidade de horários e escritórios em casa podem 

r 
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levar as pessoas a trabalharem mais tempo em sua casa do que nos locais de 
trabalho tradicionais. Isso significa que as pessoas aposentadas e mais velhas 
deixarão de ficar marcadas simplesmente por não "trabalharem". 

Os mais velhos e a sociedade tecnológica 

É um clichê comentar as imensas mudanças no estilo de vida das pessoas 
nas nações industrializadas, resultantes dos avanços tecnológicos e científicos 
dos últimos cem anos. É tentador imaginar que as pessoas mais velhas serão 
carregadas por essa maré de mudanças, e ficamos nos perguntando como elas 
lidarão com isso. 

Intuitivamente, poderíamos supor que o maior impacto estará no melhor 
cuidado médico e que as pessoas viverão mais por causa disso. No entanto: ·con
forme observamos no Capítulo 1, isso necessariamente não é assim. O aumento 
na expectativa média de vida resultou, principalmente, de menos mortes no 
período de bebê, e não de uma expectativa de vida mais longa em si mesma. Na 
verdade, quanto mais velho o grupo etário considerado, menor o aumento de 
vida que a medicina moderna pode oferecer. Muitas das doenças que afligem os 
adultos mais velhos, como câncer e doenças cardiovasculares, são tão incuráveis 
atualmente como eram em 1900 (embora os modernos cuidados paliativos cer
tamente possam aliviar o sofrimento mais eficientemente e prolongar um pouco 
mais a expectativa de vida) . E se for encontrada a cura para alguma doença, isso 
necessariamente não prolongará a vida significativamente. Encontrar a cura para 
uma forma de câncer, por exemplo, não vai curar todas as outras variedades. 
Além disso, curar uma pessoa mais velha de uma doença necessariamente não 
aumenta sua expectativa de vida em grau significativo. Como já dissemos, os 
adultos mais velhos .(especialmente acima de 75 anos) podem apresentar vários 
sintomas físicos e estar beirando a decadência. Evitar que alguma doença derru
be um deles não tomará os outros mais imunes à degradação. Em resumo, curar 
uma doença cardíaca fatal pode simplesmente fazer com que a causa da morte 
seja um fígado doente, em vez do coração (por favor, não estamos dizendo que os 
adultos mais velhos não deveriam receber cuidados médicos por serem uma "causa 
perdida"; embora isso possa se aplicar a uma proporção de adultos mais velhos, 
essa não é uma verdade universal) . 

Devido a essas considerações, é improvável que no futuro as pessoas com 
mais de 70 anos venham a ter um apreciável aumento na expectativa de vida. 
Isso simplesmente porque, embora a cura de determinadas doenças possa ser 
encontrada, terão de ser descobertos métodos para superarmos o amplo declínio 
do envelhecimento antes de podermos colher muitos benefícios. Isso levanta uma 
questão mais controversa - qual será o ímpeto dessa busca? A carga financeira 
imposta pela população grisalha foi comentada no Capítulo 1 .  Qualquer apreciá
vel alongamento do período de vida simplesmente aumentará esse problema. 
Também existe uma questão moral - se for encontrado um método para prolon
gar a vida, temos de ver se a qualidade da vida justifica o esforço. Além disso, o 
procedimento pode ser perigoso - o pensamento médico atual supõe, por exem
plo, que alongar os telômeros também pode aumentar o risco de câncer (veja 
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Concar, 1996) . E se uma pessoa considerar a perspectiva de uma vida artificial
mente mais longa e decidir, por alguma razão, que não deseja isso? Essa recusa 
seria vista como uma eutanásia voluntária? E se o tratamento fosse muito caro e 
só acessível aos muito ricos : teriam eles o direito de ter uma vida mais longa só 
por terem mais dinheiro? Misericordiosamente, essas perguntas, por enquanto, 
interessam apenas aos escritores de ficção científica (por exemplo, o excelente 
The Trouble With Lichen, de John Wyndham, 1960), já que o advento iminente de 
medicamentos capazes de prolongar a vida não parece provável. 

Outro impacto importante da mudança tecnológica é a automação das tare
fas. É comum, na ficção científica, imaginar uma época em que as tarefas manuais 
passaram a ser realizadas por máquinas, e o acentuado declínio no trabalho ma
nual como uma proporção da força de trabalho é um testemunho desse fato. 
Entretanto, o advento dos processadores de texto, copiadoras, e assim por dian
te, também provocou um declínio nas profissões de "colarinho branco" (datiló
grafas, para dar um exemplo). Essas mudanças provavelmente não serão limita
das a ocupações relativamente rotineiras. Também aumentará o uso de "sistemas 
peritos", que tentam competir com as capacidades diagnósticas dos especialistas. 
Grandes firmas de investimento e bancos já usam computadores para monitorar 
mudanças nos preços do mercado de ações e podem inclusive iniciar a venda e 
compra de ações, conforme testemunhado pela popularidade das . contas de 
rastreamento. No futuro, talvez possamos consultar um médico computadorizado 
que vai desempenhar o mesmo papel do clínico geral, analisando as respostas do 
paciente a uma série de perguntas, usando algoritmos baseados nos processos 
diagnósticos de um médico real. O impactó do automatismo, quase certamente, 
afetará a vida das futuras coortes de adultos mais velhos. Uma das questões mais 
básicas (e já mencionada) se refere a mudanças nas práticas de trabalho. Sem 
dúvida, haverá mudanças nas condições socioeconômicas das pessoas aposenta
das. Como mencionamos no Capítulo 5, a classe social e o tipo de ocupação 
predizem as atitudes em relação à velhice e, correspondentemente, pode haver 
uma mudança no padrão de comportamento e estilo de vida da população mais 
velha como um todo. 

Entretanto, qualquer consideração sobre futuras tendências com base em 
inovações tecnológicas será inevitavelmente especulativa, e um exame das predi
ções para o futuro nos livros da década de 60 constitui um alerta adequado. Nos 
anos 60, houve predições de que na década de 90 todas as pessoas teriam morrido 
devido à poluição, guerra nuclear, fome e/ou superpopulação. Alternativamente, 
todo o mundo estarià vivendo uma vida de luxo, com seus desejos atendidos por 
robôs. É extremamente provável que as predições feitas aqui sejam igualmente 
ridículas. A humanidade tem o estranho hábito de encontrar outros trabalhos 
quando as antigas oportunidades de emprego são substituídas pela automação. 

De maior interesse para os psicólogos são os prováveis efeitos diretos da 
tecnologia sobre as pessoas mais velhas. Esses efeitos podem ser antecipados a 
partir do impacto de inovações tecnológicas anteriores. Os agora quase ubíquos 
telefone, televisão e rádio permitem aos mais velhos um acesso ao mundo exteri
or que seria impensável, a não ser para os muito ricos, há 50 anos. Seria difícil 
subestimar o impacto da televisão sobre o lazer na vida moderna. Além de entre
ter, a televisão permite que as pess.oas mais velhas vejam lugares, peças de tea-
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tro, concertos e outros eventos culturais aos quais talvez não pudessem mais 
assistir pessoalmente, por limitações físicas ou financeiras. Os mais velhos (espe
cialmente os que moram sozinhos) muitas vezes relatam usar a televisão ou o 
rádio como um ruído de fundo confortador, sem prestar muita atenção aos pro
gramas. No entanto, também há desvantagens. Os programas na televisão ou no 
rádio são voltados principalmente para as necessidades dos adultos mais jovens. 
Os programas podem ser apresentados de maneira excessivamente sensaciona
lista para o gosto dos mais velhos ou ter um conteúdo básico que não lhes inte
ressa (por exemplo, programas orientados para a "juventude") . O advento da 
"televisão de nichos", proporcionado pelas delícias dos múltiplos canais da tele
visão a cabo e por satélite, não trouxe muito que pudéssemos considerar de espe
cial interesse para os adultos mais velhos. Certamente não existe nenhum canal 
dedicado a eles (embora existam dezenas de canais especificamente para crian
ças e um certo tipo de adolescente lobotomizado) e há poucos programas de 
especial interesse, fora um ocasional programa de variedades (normalmente muito 
chato) de algum canal comunitário preenchendo as horas dos horários menos 
nobres. A maioria dos programas se destina claramente ao público mais jovem. 
Contudo, as pessoas mais velhas são geralmente as maiores consumidoras dos 
programas de televisão, um achado que se repete nos mais diferentes países (por 
exemplo, Dubois, 1997; Grajczyk e Zoellner, 1998) . Talvez (como foi sugerido na 
primeira edição deste livro, mais de nove anos atrás) esta seja uma saída para as 
estações de televisão menores, comunitárias: dedicar tempo no ar a uma signifi
cativa proporção de programas de e para espectadores mais velhos. Por enquan
to, ainda não existem evidências disso, fora uns poucos pontos de atividade nos 
EUA, onde parece ter sido recebido com certo sucesso (Bums, 1988) . Materiais 
impressos para adultos mais velhos, como revistas, têm tido maior sucesso, e 
várias publicações especializadas são comercialmente muito bem-sucedidas. Po
rém elas interessam a um grupo- específico na comunidade mais velha, como, por 
exemplo, as classes mais ricas interessadas em viagens caras e consultoria de 
investimentos (veja Featherstone e Wernicke, 1997) . Por uma variedade de ra
zões demográficas e socioeconômicas, uma publicação com um apelo mais am
plo provavelmente não seria uma proposição comercial viável. 

Também pode haver limites demográficos semelhantes no grau em que os 
adultos mais velhos usam a Internet. O meio traria benefícios especiais para muitas 
pessoas mais velhas. Por exemplo, há uma imensa quantidade de informações 
disponível; há oportunidades de entrar em grupos de discussões; não há o senti
mento de ser "apressado" que poderia existir em uma discussão oral, e tudo isso 
sem precisar deixar a segurança e o conforto do próprio lar. O uso desse meio 
atualmente é mais comum nos Estados Unidos do que em muitos outros países, 
especialmente a Europa, em parte devido à maior riqueza relativa, mas também 
devido a consideráveis·diferenças no custo dos telefonemas. Refletindo isso, exis
tem consideráveis diferenças nacionais no grau em que os adultos mais velhos 
usam a "Rede". Alguns minutos de busca revelam que, embora exista uma infini
dade de sites especializados de adultos mais velhos para adultos mais velhos nos 
EUA, existem alguns poucos na Europa Central e praticamente nenhum na Grã
Bretanha. Embora tenha havido um considerável ímpeto encorajando os norte
americanos mais velhos a usarem a Rede, em parte pela maior consciência de 
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questões relacionadas ao envelhecimento, mais a generosidade de empreendi
mentos como a Microsoft Senior Initiative (http://www.microsoft.com/seniors/), 
em outros países os esforços nesse sentido foram esparsos. Mesmo nos Estados 
Unidos, na época em que este livro foi escrito, a posse de um computador entre 
os mais velhos era menos da metade da média nacional. Em parte, as pessoas 
mais velhas podem ficar inibidas e não usar o computador por sentimentos de 
perda de controle, desumanização (Czaja e Sharit, 1998) e ansiedade, embora 
isso não tenha relação com a capacidade real de usar um computador (Laguna e 
Babcock, 1997) . O grau em que as pessoas se dão bem em seu treinamento inicial 
também desempenha um papel essencial na determinação do futuro uso do com
putador (Kelley et al., 1 999) . Além disso, o custo pode ser um fator fundamental. 
Por mais que seu preço tenha baixado, na Grã-Bretanha um computador adequa
do para usar a Internet ainda é relativamente caro, e as contas de telefone não 
são nada baratas. Muitas pessoas mais velhas que desejariam participar são im
pedidas pelo preço. Outras podem concluir que não há muitas coisas de interesse 
para elas. Reportagens sensacionalistas de processos contra indivíduos que usa
vam a rede para trocar pornografia envolvendo crianças não ajudam a ver a 
navegação na rede como uma atividade adequada para uma pessoa mais velha. 
O tempo dirá, certamente, mas é possível que o uso da internet entre adultos 
mais velhos não se torne comum antes de ficar bem mais barato ou antes que um 
grande número de usuários mais jovens da rede atinja a idade de se aposentar. 

Outras mudanças tecnológicas também poderão trazer dádivas ambíguas. 
Utensílios domésticos modernos facilitam muito o cozinhar e o trabalho geral na 
casa. Esses itens são financeiramente acessíveis para a maioria das pessoas mais 
velhas, se não para todas, e indubitavelmente são muito vantajosos. Por exemplo, 
a refrigeração e os melhores métodos de preservar os alimentos reduzem o risco 
de envenenamento por alimentos deteriorados, quando os sentidos dos mais ve
lhos ficam embotados a ponto de não conseguirem mais perceber quando alguma 
coisa "estragou". Além disso, a iminente chegada dos refrigeradores "inteligen
tes" (que lêem códigos de barras de alimentos pré-embalados e avisam quando 
alguma coisa não deve mais ser consumida) intensificará isso. Simultaneamente, 
os utensílios para facilitar o trabalho e verificar a segurança podem fazer com 
que alguns adultos mais velhos evitem os exercícios e se tomem complacentes 
demais. Assim, sua saúde pode declinar por falta de atividade física, e um otimis
mo indevido na segurança do alimento pode levar ao envenenamento. 

Algumas mudanças tecnológicas podem ser mal-utilizadas. Por exemplo, está 
sendo discutido o uso de um aparelho controlado por microchips para lembrar a 
pessoa de tomar seu remédio (veja Kapur, 1995) . O horário em que muitos remé
dios são tomados é vital para a sua eficiência e, como muitas pessoas mais velhas 
são esquecidas, o aparelho emite um sinal no horário em que o paciente deve 
tomar a próxima dose. Certamente há um pequeno problema nisso tudo: a pes
soa esquecida precisa deixar o aparelho ao alcance do ouvido e lembrar-se do 
que deve fazer quando o aparelho der o sinal. Esse é um problema presente na 
maioria dos aparelhos planejados para ajudar as pessoas com desvantagens men
tais - elas precisam se lembrar de usá-los. Auxílios para a memória - caixas de 
remédios que emitem um sinal, computadores de mão ou agendas eletrônicas -
claramente apresentam esse problema. As dificuldades criadas por uma memória 
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em declínio demonstram a magnitude do problema enfrentado pelos designers. 
Outras inovações tecnológicas não enfrentam esses problemas e, à primeira vis
ta, parecem muito benevolentes, como os sistemas peritos descritos anteriormente. 
Entretanto, os sistemas peritos exigem um computador e onde estará localizado 
esse computador? Comentamos como o uso do computador é limitado entre os 
mais velhos. Se a pessoa precisar ir até o local onde está o computador (por 
exemplo, no consultório do médico no caso de um sistema perito médico), certa
mente vai querer ser atendida por uma pessoa real como recompensa por seus 
esforços. Supondo-se que haja um computador e um programa médico na casa, 
ainda há problemas. Um sistema perito só funciona bem se for bem alimentado 
com informações. E se a pessoa mentir ou atenuar alguns sintomas? Um médico 
humano, ao observar o tom de voz e a linguagem corporal, é mais capaz de 
detectar subterfúgios do que um computador, a menos que tanto o hardware 
quanto o software evoluam consideravelmente para além de seus atuais limites. 
Em resumo, o sistema está aberto a um sério abuso, potencialmente fatal. 

Outra consideração é qu.e a nova tecnologia se destina, em grande parte, a 
adultos mais jovens. Aparelhos eletrônicos miniaturizados sem dúvida são um 
tributo à arte do designer, mas geralmente são pequenos demais para que uma 
pessoa mais velha os enxergue ou maneje eficientemente. No Capítulo 1, comen
tamos que o sistema perceptual vai perdendo, com o envelhecimento, a capaci
dade de processar detalhes finos em todas as modalidades sensoriais. Assim, 
parece que muitas peças da moderna tecnologia são planejadas para deixar a 
pessoa mais velha em desvantagem. O Centre for Applied Gerontology, na Univer
sidade de Birmingham, tem um slogan notável: "planeje para os jovens e estará 
excluindo os velhos; planeje para os velhos e estará incluindo os jovens". Não 
estamos afirmando que todos os itens deveriam ser planejados para serem "im
parciais" com relação à idade, mas não dá para entender por que os fabricantes 
quereriam excluir pelo menos 20% de seu mercado potencial por dificultar as 
coisas. Ta:rnbém devemos observar (e esta não pretende ser uma afirmação 
velhicista) que, ao planejar tendo em mente as pessoas mais velhas, também 
estaremos ajudando muitos adultos mais jovens com problemas físicos, como os 
que não enxergam bem ou têm uma destreza limitada. Do lado oposto desse 
argumento, esses pronunciamentos podem dar a impressão de estarmos apresen
tando as pessoas mais velhas como mais prejudicadas do que realmente são. Por 
exemplo, várias publicações e sites da rede dão conselhos sobre o planejamento 
de interfaces de computador e enfatizam, prioritariamente, a necessidade de 
acesso adequado a cadeiras de rodas, instruções simples e impressão em letras 
grandes. É claro que esses são conselhos necessários (para uma pequena propor
ção de adultos mais velhos), mas, às vezes, gostaríamos que esses conselhos ti
vessem uni pouco menos de proeminência. 

Os avanços tecnológicos têm um caráter ambíguo para as pessoas mais ve
lhas. Embora prometam grandes esperanças, muitos dos detalhes de sua opera
ção não foram considerados com cuidado suficiente. Máquinas planejadas para 
economizar trabalho podem ser impossíveis de operar ou criam mais problemas 
do que soluções. Os avanços médicos vão curar algumas doenças, mas ainda 
deixarão os adultos mais velhos vulneráveis a outras. Uma descoberta médica 
que retardasse o processo de envelhecimento seria uma dádiva ambígua, porque 
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convidaria as pessoas a ampliarem o tempo em que vão sofrer, assim como apro
veitar a vida. Imaginar que as pessoas mais velhas ficarão automaticamente feli
zes por esses avanços é um otimismo tolo. 

CONCLUSÃO 

As visões do futuro quase inevitavelmente têm origem em uma crítica ao 
presente, e muitas das predições e argumentos apresentados neste e nos capítu
los anteriores estão relacionados aos atuais problemas da pesquisa gerontológica 
e das muitas pessoas mais velhas nas sociedades industrializadas. Porém, seria 
injusto concluir que há algo de podre no reino da psicogerontologia. Essa área 
mostra um crescimento sadio e uma variedade de interesses agradavelmente 
ampla. As predições apresentadas nestes dois capítulos finais podem ser dividi
das em dois tipos - as que deverão se tornar verdade e as que talvez se tornem. 
No primeiro campo, estão aquelas nascidas de críticas a métodos de pesquisa 
existentes. Os pesquisadores precisam parar de tratar as pessoas mais velhas como 
se elas constituíssem uma raça à parte. Além de não ser nada científico, isso é 
condescendente e divisório. A mente que envelhece precisa ser vista mais como 
um processo interativo e menos como uma série de sistemas isolados. A aborda
gem que isola um aspecto único do envelhecimento e analisa-o detalhadamente 
é como a velha anedota dos três homens cegos examinando um elefante - depen
dendo da parte do animal em que apalparam, identificaram o animal como se
melhante a uma cobra, uma árvore ou um pássaro (há outras versões da mesma 
história, mais grosseiras, caso essa seja desconhecida do leitor) . Inevitavelmente, 
mudar para um modelo multifatorial traz problemas, e um único resultado nu
mérico provavelmente nunca será suficiente. Contudo, conforme escreveu o ines
timável Sr. Wilde, a verdade nunca é pura e raramente é simples. O segundo 
grupo de predições refere-se a possíveis mudanças futuras na tecnologia e nas 
atitudes e a como isso afetaria as pessoas mais velhas. É improvável que muitas 
das mudanças descritas já sejam aparentes dentro de alguns anos. Sempre é ten
tador pensar que a tecnologia inevitavelmente moldará a vida. Uma possibilida
de raramente considerada é que as pessoas simplesmente a ignorem. Os mais 
velhos podem resistir às novas invenções, não devido a um conservadorismo ina
to (esse é um conceito velhicista, conforme demonstrou o Capítulo 5), mas por 
não verem o valor de adotar novas práticas que provavelmente serão de uso 
apenas limitado. Talvez, de muitas maneiras, esta seja a visão mais otimista que 
podemos ter das futuras gerações de aposentados - adultos mais velhos lutando 
por aquilo que eles querem, em vez de serem obrigados a ter o que os adultos 
mais jovens lhes impingem "para o seu próprio bem". 

Se houver uma mensagem a ser tirada deste livro é a seguinte: 

O fato de uma pessoa mais velha ser mentalmente capaz ou incapaz, contente com a 

vida ou suicida, sadia ou inválida, depende principalmente ou unicamente d e  sua he· 
rança genética e de como ela se comportou anteriormente em sua vida. Uma boa velhi· 
ce é uma recompensa, não um direito automático. Só chegaremos a ela encarando 
com a mente clara e aberta a perspectiva de envelhecer. Algumas mudanças, como as 
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intelectuais, só podem ser parcialmente controladas, mas mesmo que hajá algum 
declínio, jamais, a não ser no caso da demência, será suficiente para impedir urna 
velhice produtiva e feliz. Para aqueles que não se deixaram tocar por esse argumento 
e ainda insistem em estereotipar as pessoas mais velhas como um grupo homogêneo e 
inferior, resta um pensamento final. Todas as pessoas mais velhas são sobreviventes: 
esse é um prêmio que nem todos os seus detratores mais jovens viverão o suficiente 
para receber. Esse é o único fato que descreve todas as pessoas mais velhas. 
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