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Núcleo 1.3 -  Psicologia e Envelhecimento: o longeviver humano 

 

Departamentos Envolvidos: 

Psicologia Social, Psicodinâmica, Métodos e Técnicas  

 

Coordenador: Ruth Gelehrter da Costa Lopes 

 

Professores:  

Beltrina Côrte;  

Irene Gaeta;  

Marcia Almeida Batista;  

Ruth Gelehrter da Costa Lopes 

 

Ênfase: Psicologia, cultura e contemporaneidade 

 

Justificativa: 

A psicologia precisa se preparar para o desafio do aumento vertiginoso da 

população idosa - uma realidade brasileira -  em diferentes âmbitos: sociais, 

políticos, econômicos, educacionais, entre outros, na prevenção e promoção da 

saúde. Identificamos que esses aspectos ainda são abordados minimamente 

nos currículos dos cursos de graduação em psicologia (Santos, 2013)1. 

Desmistificar atitudes e pensamentos que persistem na transmissão dos valores 

na sociedade referentes a esse tópico, como redução do envelhecimento ao 

processo orgânico; consideração do processo de envelhecer como decadência; 

e interpretação da velhice como problema, representam um desafio ante o 

longeviver humano. É no lócus sociocultural que as etapas da vida são 

significadas, afetando percepções, atitudes e comportamentos, com ênfase no 

caráter dinâmico e recíproco da relação entre os constituintes: biológico, 

psicológico e sociocultural. Assim, a longevidade humana vem sendo abordada 

pela via do reconhecimento de que velhos são sujeitos com possibilidades de 

subverter e transformar valores e modos de vida que, social e culturalmente, são-

lhes impostos. Por isso enfatizamos a necessidade da promoção de mudanças 

culturais quanto à velhice, envelhecimento e longevidade, na formação de novos 

psicólogos. Entendemos o Longeviver (terminologia criada na PUC-SP), como o 

maior número de anos que se ganha no viver, tributário ao aumento da 

expectativa de vida - uma conquista da humanidade - após a marca legal dos 60 

                                                
1 Programa de Pós Graduação em Psicologia Clínica da PUC-SP, por Ednéia Salviano da Silva 

Santos, intitulada “O desafio da psicologia ante o envelhecimento: análise da grade curricular 
dos cursos de graduação em psicologia nas Regiões Sudeste e Sul” 
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anos. O termo longeviver, portanto, traduz, de modo mais fiel, o ciclo natural da 

vida contemporânea - processo este com interfaces biológicas, socioculturais, 

econômicas e existenciais – quando surge, para muitos, a possibilidade do 

prolongamento do “tempo de vida” que exige de cada um de nós, do Estado e 

do mercado, a superação de possíveis dificuldades que se apresentem, 

assumindo-se o interessante e promissor desafio de ser resiliente. Ante este 

cenário, faz-se necessário formar estudantes do curso de graduação em 

psicologia da PUC-SP, que possam ser inseridos no mercado de trabalho com a 

devida competência, como reza as Diretrizes Curriculares Nacionais para os 

cursos. As ênfases curriculares recomendadas pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os cursos de graduação em Psicologia2, consistem na 

concentração em competências que garantam ações de caráter preventivo, em 

nível individual e coletivo, voltadas à indivíduos, grupos, instituições e 

comunidades, para protegerem e promoverem a saúde e a qualidade de vida, 

em diferentes contextos em que tais ações possam ser demandadas. Vale aqui 

insistir que para os profissionais que trabalham na área do envelhecimento, 

incluindo o psicólogo, possam ser capazes de prestar serviços de qualidade e 

pertinentes, é necessário que sejam capacitados para entenderem os limites e 

as peculiaridades decorrentes do processo de envelhecimento e que possam 

incluir e reconhecer também as modificações psicológicas, emocionais e sociais 

do idoso na velhice. Contudo, identifica-se que os aspectos referentes ao 

envelhecimento humano, ainda se constituem em um tema com abordagem 

mínima nos currículos dos cursos de graduação em Psicologia. A intenção é 

propiciar a escuta de um segmento colocado à margem, na maioria das vezes, 

inexistente aos serviços formais. O curso de Psicologia da PUC-SP contém em 

sua grade curricular disciplinas voltadas para o processo de envelhecimento e/ou 

velhice, no entanto, faz-se necessário ampliar e aprofundar o tema. Acreditamos 

que um Núcleo especializado nessa temática possa contribuir para a formação 

do futuro profissional-psicólogo. 

 

Relação do núcleo com a formação até o 4º ano: 

O planejamento adotado tem como meta propiciar condições para sua 

integração ao currículo como um todo, aprofundando conteúdos relativos ao 

envelhecimento, aproximando o alunato das intervenções onde o profissional da 

psicologia possa estar presente, ampliando assim a abrangência do campo de 

                                                
2 Cf. Resolução CNE/CES 5/2011.Diário Oficial da União, Brasília, 16 de março de 2011 – 
Seção 1 – p. 19. Como também o texto "Repensando a formação da(o) Psicóloga(o): Revisão 
das Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em Psicologia", disponível: 
http://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2018/01/cartilha-Ano-da-Forma%C3%A7%C3%A3o-
em-Psicologia.pdf 

http://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2018/01/cartilha-Ano-da-Forma%C3%A7%C3%A3o-em-Psicologia.pdf
http://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2018/01/cartilha-Ano-da-Forma%C3%A7%C3%A3o-em-Psicologia.pdf
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atuação. Nesse sentido, o corpo docente se compõe de professores com 

experiência e produção teórica na Gerontologia. A psicogerontologia será 

abordada através da psicodinâmica, psicanálise, psicodrama e psicologia social, 

sempre atentando para acontecimentos sociais, de caráter coletivo, que podem 

produzir catástrofes subjetivas. Desta maneira a diversidade estará sendo 

contemplada pela ótica dos sujeitos idosos e, também pela dos supervisores. As 

atividades propostas no estágio do núcleo pressupõem a aplicação e ampliação 

das habilidades anteriormente trabalhadas no currículo, tais como:  

- colocar-se frente à velhice sem se confundir com esta "comunidade de 

destino" (Bosi, 1994)3; 

- retirar a velhice e o envelhecimento da invisibilidade e das representações 

unicamente negativas; 

- planejar e efetivar intervenções de cunho psicoterápico nas políticas 

públicas, de forma ética, tecnicamente adequada e cidadã (recuperando 

a existência social e subjetiva).  

 

Relação com a ênfase: 

Relaciona-se a 'cultura e contemporaneidade' pois trabalhará com as mudanças 

na percepção do envelhecimento, propondo o longeviver como uma perspectiva 

contemporânea do desenvolvimento humano. 

Quanto à 'práticas clínicas e saúde' propõem-se a debater possibilidades de 

atendimento à população idosa, discutindo as suas singularidades. 

Ao se relacionar com os equipamentos de saúde e da assistência, presentes na 

cidade de São Paulo, discutirá o estado das 'políticas públicas' disponíveis para 

essa faixa etária nos serviços nos quais estarão estagiando. 

 

Objetivos do Núcleo: 

Propiciar condições que levem o aluno a: 

● Identificar o lugar do processo do envelhecimento, envelhecer e 

longeviver no campo da Psicologia 

● Refletir sobre as transformações biopsicossociais da pessoa no seu 

processo de envelhecimento 

● Conhecer as principais teorias psicossociológicas do Envelhecimento 

● Subsidiar a atuação do futuro profissional na prática clínica e nos serviços 

 

 

 

Descrição do processo de auto – avaliação do núcleo:  

                                                
3 BOSI, E. Memória e Sociedade: Lembranças de Velhos. 3a ed. São Paulo, Companhia das Letras, 1994.  
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A metodologia interativa adotada permitirá a avaliação pelos professores e pelos 

alunos, ao longo do ano letivo.  

Ao final do primeiro semestre contará com noções críticas sobre o 

envelhecimento e a velhice, podendo estruturar a análise de um caso 

clínico/filme/conto/romance no formato de artigo. 

Ao final do segundo semestre, focando na vivência das intervenções realizadas, 

acrescidas de bibliografias utilizadas, entregará um segundo artigo de reflexão. 

Também será solicitada a avaliação por parte dos alunos, quanto aos itens 

planejamento e distribuição das atividades, seleção e distribuição das indicações 

de leitura e atividades propostas no estágio, ao final de cada semestre. 

 

A metodologia adotada:  

Metodologicamente, o Núcleo aqui proposto atuará com processos de ensino-

aprendizagem que integram o conhecimento sobre o envelhecer, o 

envelhecimento e a longevidade com o fazer cotidiano dos alunos. Trata-se da 

Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) ou Problem Based Learning 

(PBL), método desenvolvido por canadenses e holandeses, já bastante aceito 

no meio acadêmico. Neste método, a formação é centrada no aluno, que deixa 

de ser um receptor passivo das informações transmitidas. Portanto, esta 

estratégia formativa – em que o aluno aprende por si próprio - tem como base 

de inspiração movimentos como a Escola Nova, de construção da 

aprendizagem, baseado no estudo de casos/problemas, em que estes são 

utilizados como estímulo à aquisição de conhecimento e compreensão de 

conceitos. Esta estratégia formativa permite desenvolver o pensamento crítico 

dos futuros profissionais que, em conjunto, buscam soluções mais criativas para 

problemas vivenciais. Nesta metodologia de formação o problema é o ponto 

principal deste processo educativo contínuo, já que serve de estímulo para a 

aprendizagem ao longo da vida ao “provocar a motivação; promover o 

conhecimento de novas áreas do saber; estimular a criatividade; impulsionar o 

pensamento crítico; fomentar as capacidades de análise e decisão; desenvolver 

as capacidades e competências de trabalhar em grupo e de gestão de estresse; 

e trabalhar com habilidades”, como assinala Berbel (1998). Considera-se, assim, 

a aprendizagem baseada em problemas mais fecunda ao fornecer condições 

para o desenvolvimento e a prática formativa autodirigida, o que pode ser um 

importante indicador para a aprendizagem.  
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Programa 1: Teorias psicossociológicas do envelhecimento 

 

Professor: Beltrina Côrte 

Nº créditos: 03 

 

Ementa:  

Conhecer os conceitos e as teorias psicossociais sobre o processo do 

envelhecimento que foram construídos nos últimos 60 anos, período em que 

também se observaram profundas mudanças na temporalização da vida humana 

e da velhice com o prolongamento da vida e o aumento da população idosa no 

mundo. Apresentar as teorias (clássicas, de transição e contemporâneas) 

psicológicas do envelhecimento mais importantes que se desenvolveram nesse 

período, contextualizando as mudanças sócio-históricas que determinaram a 

constituição da velhice como categoria social e, por sua vez, como estas 

contextualizaram a emergência da construção das três principais teorias 

psicológicas do envelhecimento, a saber: ciclos de vida, curso de vida e 

desenvolvimento ao longo de toda a vida. 

 

Objetivos: 

● Conhecer as mudanças na temporalização da vida humana e da velhice com 

o prolongamento da vida;  

● Conhecer as principais teorias sociológicas e psicológicas do 

Envelhecimento. 

● Refletir sobre as transformações biopsicossociais da pessoa no seu processo 

de envelhecimento. 

● Discutir as teorias sobre o desenvolvimento biopsicossocial do idoso frente 

às transformações do mundo contemporâneo. 

 

Conteúdo Programático: 

● Aspectos Gerais do Envelhecimento/Desenvolvimento Humano: O 

Envelhecimento como processo individual e plural      

● Teorias psicossociológicas do Envelhecimento (clássicas, transitórias e 

contemporâneas): Teorias que pensam o envelhecimento em termos de 

mudança ordenada; Teorias que pensam o envelhecimento em termos de um 

processo contínuo de mudanças psicossociais; e Teorias que pensam o 

envelhecimento enquanto um processo dialético. 

● Reflexões sobre o desenvolvimento biopsicossocial do idoso frente às 

transformações do mundo contemporâneo. 
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Formas de Avaliação: 

Rodas de conversa e discussão de textos indicados para leitura (individual e 

grupal), a partir de levantamento de questões levantadas nas leituras a serem 

discutidos coletivamente em sala de aula;  

Observação do desempenho do aluno nas questões trazidas e discussões, ao 

longo da disciplina; 

Elaboração de textos solicitados, relacionando a discussão ao referencial teórico 

lido e refletido; e 

Frequência e pontualidade frente às leituras, de acordo com as normas 

acadêmicas. 

 

Bibliografia Básica 

Doll, J., Gomes, Â., Hollerweger, L., Pecoits, R. M., & Almeida, S. T. D. (2006). 

Atividade, desengajamento, modernização: teorias sociológicas clássicas 

sobre o envelhecimento. Estudos interdisciplinares sobre o envelhecimento. 

Porto Alegre. Vol. 12 (2007), p. 7-33. Disponível em: 

https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/27274/000677539.pdf?se

quence=1. Acesso em 26 mar 2019. 

Neri, A. L. (2013). Conceitos e teorias sobre o envelhecimento. Neuropsicologia 

do envelhecimento: uma Abordagem Multidimensional, 17-42. Disponível 

em: 

https://www.larpsi.com.br/media/mconnect_uploadfiles/c/a/cap_016.pdf. 

Acesso em 28 abr 2019. 

Côrte, B., & Brandão, V. (2018). Longevidade Avançada - A reinvenção do 

tempo. Revista Kairós - Gerontologia, 21(1), 213-241. Disponível em: 

https://revistas.pucsp.br/kairos/article/view/39523/26782. Acesso em 22 abr 

2019. 

 

Bibliografia Complementar 

Neri, A. L. (2006). Teorias psicológicas do envelhecimento: percurso histórico e 

teorias atuais. 2006). Tratado de Geriatria e Gerontologia, 58-77. 

Silva, L. C. C., Farias, L. M. B., de Oliveira, T. S., & Rabelo, D. F. (2012). Atitude 

de idosos em relação à velhice e bem-estar psicológico. Revista Kairós: 

Gerontologia, 15(2), 119-140. Disponível em: 

https://revistas.pucsp.br/kairos/article/view/13798. Acesso em 22 abr 2019. 

Fonseca, A. M. (2010). Promoção do desenvolvimento psicológico no 

envelhecimento. Contextos Clínicos, 3(2), 124-131. Disponível em: 

http://www.revistas.unisinos.br/index.php/contextosclinicos/article/view/457

1. Acesso em 23 abr 2019. 

https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/27274/000677539.pdf?sequence=1
https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/27274/000677539.pdf?sequence=1
https://www.larpsi.com.br/media/mconnect_uploadfiles/c/a/cap_016.pdf
https://revistas.pucsp.br/kairos/article/view/39523/26782
https://revistas.pucsp.br/kairos/article/view/13798
http://www.revistas.unisinos.br/index.php/contextosclinicos/article/view/4571
http://www.revistas.unisinos.br/index.php/contextosclinicos/article/view/4571
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Batistoni, S. S. T. (2009). Contribuições da Psicologia do Envelhecimento para 

as práticas clínicas com idosos. Revista Psicologia em Pesquisa, 3(2). 

Disponível em: 

http://ojs2.ufjf.emnuvens.com.br/psicologiaempesquisa/article/viewFile/2364

3/13116. Acesso em 28 abr 2019 

Neri, A. L. (2006). O legado de Paul B. Baltes à Psicologia do Desenvolvimento 

e do Envelhecimento. Temas em psicologia, 14(1), 17-34. Disponível em: 

http://pepsic.bvsalud.org/pdf/tp/v14n1/v14n1a05.pdf. Acesso em 04 abr 

2019 

 

 

 

  

http://ojs2.ufjf.emnuvens.com.br/psicologiaempesquisa/article/viewFile/23643/13116
http://ojs2.ufjf.emnuvens.com.br/psicologiaempesquisa/article/viewFile/23643/13116
http://pepsic.bvsalud.org/pdf/tp/v14n1/v14n1a05.pdf
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Programa 2: Vivências e experiências criativas na atuação com 

idosos 

 

Professor: Irene Gaeta 

Nº créditos: 02 

 

Ementa:  

A disciplina se propõe a trabalhar com recursos artísticos visando potencializar 

a criatividade do sujeito nessa fase da vida, independente e com 

comprometimentos cognitivos. Realizar planejamento e intervenção individual e 

em grupos e em instituições a partir do uso de recursos expressivos e artísticos. 

Definições de ateliê terapêutico e modalidades de intervenção. Fundamentos e 

técnicas de prática clínica e grupal com o uso de recursos expressivos e 

artísticos, de cunho preventivo, educativo e terapêutico. 

 

Objetivos: 

Discutir o quê e como se pode oferecer recursos para que o idoso desenvolva a 

criatividade, podendo ampliá-la para o cotidiano. 

● Conhecer o contexto de intervenção e analisar a demanda, disponibilizando 

forma de atendimento a ela pertinente. 

● Selecionar e utilizar os recursos e estratégias necessários e compatíveis com 

cada contexto de atendimento. 

● Identificar situações de risco e eleger a ação compatível. 

● Estabelecer associações claras e pertinentes com o conhecimento 

acumulado e com os fundamentos da área. 

 

 

Conteúdo Programático: 

Explorar recursos relacionados a: 

Diferentes linguagens, oriundas de múltiplos aspectos da cultura - as artes 

Espiritualidade, envelhecimento e saúde  

Tecnologia e os ambientes virtuais. 

● Definições de ateliê terapêutico. 

● Psicologia e compromisso social. 

● A arte como forma de expressão. 

● Subsídios teóricos e filosóficos da experiência estética. 

● Identidade – alteridade – diversidade; igualdade – diferença. 

● Vivenciar diretamente as atividades propostas e perceber seus efeitos 

pessoalmente. 
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● Recursos expressivos não verbais em diferentes contextos. Estabelecer 

vínculo afetivo mediado pela tolerância, respeito e compreensão. 

● Identificar, aceitar e promover a diversidade, dentro dos princípios da ética 

pessoal e profissional. 

● Identificar situações de risco e eleger a ação compatível. 

● Situar criticamente as demandas dos grupos e das instituições em função das 

especificidades locais e das condições sociais nas quais se encontram. 

● Ler e interpretar literatura científica e documentos relacionados a esse tipo 

de atuação. 

● Levantar informação bibliográfica através dos meios convencionais e 

eletrônicos. 

● Expressar o pensamento de forma clara, coerente e concisa. 

 

Formas de Avaliação: 

O aluno deverá propor uma atividade de intervenção que mobilize a criatividade 

de idosos, justificando a escolha. 

 

Bibliografia Básica 

Gaeta, I.P. (2016). Memória Corporal – O Simbolismo do Corpo na Trajetória da 

Vida. São Paulo: Vetor 

Pomeranz, C. T. (2017). Arteterapia nas paisagens das velhices: Método 

Preamar de intervenção. Dissertação (Mestrado em Gerontologia) - 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2017. Disponível 

em: 

https://sapientia.pucsp.br/bitstream/handle/20397/2/Cristiane%20Tenani%2

0Pomeranz.pdf. Acesso em 20 abr 2019.  

Silveira, N. (2016). Imagens do Inconsciente. Rio de Janeiro: Vozes 

 

Bibliografia Complementar 

Moreira, D. A. (2008). O olhar de quem já viu muito: o idoso como fruidor nas 

mediações culturais em artes plásticas. 131 f. Dissertação (Mestrado em 

Gerontologia) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 

2008. Disponível em: https://tede.pucsp.br/handle/handle/12547. Acesso em 

25 abr 2019.  

Barcellos, G. (2004). Jung, junguianos e arte: uma breve apreciação. Pró-

Posições. v.15, n.1. 

Hillman, J. A (2011). Força do Caráter e a poética de uma vida longa. Rio de 

Janeiro: Objetiva.  

Carolino, J. A. (2011). Envelhecimento e perspectivas sociológicas de inclusão 

pelo viés da arte: um estudo no Centro de Produção Artístico-cultural da 

https://sapientia.pucsp.br/bitstream/handle/20397/2/Cristiane%20Tenani%20Pomeranz.pdf
https://sapientia.pucsp.br/bitstream/handle/20397/2/Cristiane%20Tenani%20Pomeranz.pdf
https://tede.pucsp.br/handle/handle/12547
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Pessoa Idosa no município de João Pessoa. Disponível em: 

https://repositorio.ufpb.br/jspui/bitstream/tede/7195/1/arquivototal.pdf. 

Acesso em 28 abr 2019. 

Tótora, S. (2016). Velhice: uma estética da existência. EDUC-Editora da PUC-

SP. 

 

 

 

  

https://repositorio.ufpb.br/jspui/bitstream/tede/7195/1/arquivototal.pdf


             Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde 

Curso de Psicologia 
Núcleo Envelhecimento (2020-2021) 

 
 

251 

Rua Monte Alegre, 984 -  Perdizes - São Paulo/SP – CEP 05014-901 

http://www.pucsp.br/  -  registropsico@pucsp.br 

Programa 3: Arranjos familiares e cuidados na velhice 

 

Professora: Ruth Gelehrter da Costa Lopes 

Nº créditos: 02 

 

Ementa:  

A reflexão sobre a complexidade da família atual e o reconhecimento da sua 

importância no suporte aos cuidados na velhice, visa contribuir na formação de 

profissionais que venham a interferir nas práticas e nas políticas, no sentido de 

colaborar nessa difícil negociação: demandas individuais, organização familiar e 

suportes institucionais. 

 

Objetivos: 

Temos por objetivo analisar: 

● Papel dos idosos na família;  

● Espaços de conflito com o e do idoso 

● Representações do cuidado e do cuidador 

 

Conteúdo Programático: 

Unidade I:  Onde e com quem moram os velhos? 

Unidade II: Ordem intergeracional, avosidade e  envelhescência 

Unidade III: Quem cuida de quem? 

Unidade IV: Solidão X isolamento 

  

Formas de Avaliação: 

Frequência e pontualidade frente às atividades, de acordo com as normas 

acadêmicas; Realização e entrega pontual dos trabalhos de elaboração e 

avaliação solicitados. 

Produção de artigo, em parceria com as demais disciplinas do Núcleo. Serão 

encaminhados para publicação aqueles com nota igual ou superior a 9,0. Para 

tanto serão observados: capacidade de relacionar o tema ao referencial teórico 

apresentado nos programas do núcleo. 

 

Bibliografia Básica 

Caderno Temático 2: Psicogerontologia, contribuições da Psicanálise ao 

Envelhecimento Revista Kairós: gerontologia/Núcleo de Estudo e Pesquisa do 

Envelhecimento, Programa de Estudos Pós-Graduados em Gerontologia-

PUCSP. Ano 1, n. 1(1998)-São Paulo, EDUC, 1998 
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GOLDFARB, D. C., & LOPES, R. D. C. (2006). Avosidade: a família e a 

transmissão psíquica entre gerações. Tratado de geriatria e gerontologia, 2, 

1375-1381. 

Sarti, C. A. (2001). A velhice na família atual. Acta paul. enferm, 14(2), 91-96. 

 

Bibliografia Complementar 

Berlink, M. T. (2000). A envelhescência. Psicopatologia Fundamental, 193-198. 

Burlá, C., Pessini, L., Siqueira, J. E., & Nunes, R. (2014). Envelhecimento e 

doença de Alzheimer: reflexões sobre autonomia e o desafio do cuidado. 

Revista Bioética, 22(1). Disponível em: 

https://www.redalyc.org/html/3615/361533264008/. Acesso em 28 abr 2019. 

Oliveira, A. P. P. D., & Caldana, R. H. L. (2012). As repercussões do cuidado na 

vida do cuidador familiar do idoso com demência de Alzheimer. Saúde e 

Sociedade, 21, 675-685. Disponível em: 

https://www.scielosp.org/article/sausoc/2012.v21n3/675-685/. Acesso em 15 

abr 2019. 

Küchemann, B. A. (2012). Envelhecimento populacional, cuidado e cidadania: 

velhos dilemas e novos desafios. Sociedade e Estado, 27(1), 165-180. 

Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-

69922012000100010&script=sci_arttext. Acesso em 28 abr 2019. 

Mafra, S. C. T. (2011). A tarefa do cuidar e as expectativas sociais diante de um 

envelhecimento demográfico: a importância de ressignificar o papel da família. 

Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia, 14(2), 353-363. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/rbgg/v14n2/v14n2a15. Acesso em 28 abr 2019. 
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Estágio Supervisionado 

Créditos: 3 

Professores:  

Ruth Gelehrter da Costa Lopes,  

Irene Gaeta,  

Marcia Almeida Batista 

 

 

Ementa:  

Aspectos referentes ao envelhecimento humano carecem de abordagem 

enfática nos currículos dos cursos de graduação. Portanto, ainda há 

necessidade de capacitar profissionais para entender os limites e as 

peculiaridades decorrentes do processo de envelhecimento. Visamos 

instrumentalizá-los em relação aos aspectos emocionais presentes nas muitas 

mudanças que decorrem da alteração de papéis dentro e fora da família; 

aposentadoria; diversas perdas; diminuição de contatos sociais, etc. Há 

necessidade de desmistificar atitudes e pensamentos que persistem na 

transmissão de valores na sociedade referentes ao processo de envelhecimento. 

Para tanto, a vivência da clínica ampliada propõe-se a dar referências que 

permitam a revisão de conhecimentos que reduzem o envelhecimento ao 

processo orgânico; à decadência; e à interpretação da velhice como problema. 

 

Objetivos 

Pretende-se capacitar o aluno para, junto ao grupo de idosos: 

Geral: através do convite psicoterápico, ajudar pacientes a revisitar vivências 

passadas, pensar soluções para impasses presentes e projetar escolhas futuras, 

no sentido de preservar os sujeitos, quando o exercício de sua autonomia é 

ameaçado. 

 

Específicos:   

 Questões que se tipificam nessa faixa etária, 

 Limites e possibilidades da ação psicológica em grupo, e 

 Registros na plataforma da clínica. 

 

Atividades Previstas para os alunos:  

Atendimentos a Grupos de idosos (60 anos e mais); Disponibilidade de 2 horas 

em encontros semanais; Duração de um ano; Atendimento realizado pelos 

alunos.  
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Formas de Avaliação: 

 Presença de 75% nas supervisões semanais e em todos os atendimentos 

clínicos acordados; como nas demais atividades do Núcleo são consideradas 

para avaliação a frequência, pontualidade e realização das atividades 

propostas.  

 Serão observadas no desempenho do aluno a expressão de atitudes e 

posturas profissionais pertinentes e consoantes com as propostas de 

intervenção apresentadas nas aulas teórico práticas: tanto do ponto de vista 

conceitual quanto no que diz respeito à conduta ética e responsabilidade 

frente ao trabalho; atentar especialmente para a elaboração de relatórios 

semanais a serem continuamente postados na plataforma da clínica, 

atendendo exigências do CFP. 

 

Instituições e Clientela:  

Idosos tanto em contexto clínico quanto da clínica ampliada.  

 

Clínica Psicólogica Ana Maria Poppovic 

ILPIS - Instituição de Longa Permanência 

Centros-dia 

NCIs - Núcleo de Convivência de Idosos 

CCInters - Centros de Convivência Intergeracionais  

Centros de Convivência de Idosos 

CRECI - Centro de Referência da Cidadania do Idoso  

PAI - Programa Acompanhante de Idoso 

URSI - Unidade de Referência à Saúde do Idoso 

AME - Ambulatório Médico de Especialidades 

CRI - Centro de Referência do Idoso 

 

 

 

 


