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INTRODUÇÃO 

 

A profissão do gerontólogo bacharel é relativamente nova e pouco 

conhecida no Brasil. As áreas da geriatria e a gerontologia se consolidam no país 

a partir da década de 1960, com a criação da Sociedade Brasileira de Geriatria 

e Gerontologia (SBGG) e o desenvolvimento do trabalho social com idosos do 

SESC. Mas é a partir da década de 1980 e 1990 que essas áreas passam a 

investir na formação acadêmica e técnica dos profissionais, por meio da criação 

dos cursos de pós-graduação em gerontologia lato sensu, stricto sensu e 

habilitação de especialista em gerontologia a profissionais vinculados à SBGG. 

Nessa questão estão em jogo o emergente processo de envelhecimento 

populacional e a expressiva necessidade de traçar políticas sociais e públicas 

para a população idosa, até então, uma realidade nova para o país. Mais 

recentemente, na década de 2000, são criados os primeiros cursos de 

bacharelado em gerontologia, seguindo a tendência de países europeus, latino 

americanos e outros, que já ofertavam o curso.  

A criação desses cursos foi motivada pela necessidade de integrar os 

cuidados e formar gestores de cuidados que pudessem atuar em diferentes 

equipamentos para pessoas idosas, incluindo os diversos espaços sociais e da 

atenção à saúde, tanto de nível primário quanto terciário, ou da atenção de baixa 

e alta complexidade. Verifica-se, portanto, que a gerontologia vem se 

consolidando como campo de práticas profissionais, buscando intervir nas 

questões que afetam o cotidiano e a vida dos idosos e das pessoas que 

envelhecem. 

Porém, a análise dos dados obtidos com a pesquisa permitiu concluir que 

a profissão do gerontólogo bacharel ainda não é devidamente conhecida por 

profissionais e gestores da saúde. Além disso, na ocasião das entrevistas, todos 

os entrevistados questionavam sobre qual seria a atuação do profissional e 

queriam conhecer mais da profissão, solicitando explicações e exemplos. Desse 

modo, como produto do mestrado foi elaborada uma apresentação que 

mostrasse sucintamente quais as principais atuação do gerontólogo bacharel.  
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A GERONTOLOGIA COMO PROFISSÃO 

  

Observa-se que, tanto no Brasil como no mundo, a maioria dos 

profissionais que trabalham com a temática do envelhecimento possui outra 

formação acadêmica específica como em cursos da saúde (por exemplo, 

enfermagem, psicologia, fisioterapia) ou das ciências humanas (notadamente 

assistência social). Contudo, é interessante destacar que mesmo quando estes 

profissionais se especializam em programas lato sensu ou stricto sensu em 

gerontologia, muitas de suas práticas permanecem atreladas à formação 

acadêmica de base (PEREIRA, 2008).   

Em decorrência, segundo Alkema e Alley (2006), essa realidade pode ser 

considerada uma desvantagem para a gerontologia, porque permite que os 

profissionais com outras formações específicas interfiram na identidade dos 

profissionais, uma vez que frequentemente consideram a gerontologia como 

subdisciplina de suas áreas de origem.   

A disponibilidade de cursos específicos de graduação em gerontologia 

ocorre ainda de forma restrita, no mundo. Porém, iniciativas deste tipo já estão 

sendo implementadas nos países em desenvolvimento como o Brasil, que 

apresentam processo de envelhecimento populacional próximo de 10 ou 15% da 

população (MELO; LIMA-SILVA; CACHIONI, 2015).  

Diferentemente de outras áreas do conhecimento em que os cursos de 

graduação (conhecimento generalista) influenciam a criação de cursos de pós-

graduação (conhecimento específico), na gerontologia ocorreu o caminho 

inverso e somente na segunda metade da década de 2000 foram criados os 

primeiros cursos de graduação da área (CACHIONI, 2003).  

 

O GERONTÓLOGO BACHAREL  

 

O gerontólogo bacharel atende principalmente os idosos e suas famílias, 

quer estejam institucionalizados ou vivendo na comunidade (PEREIRA; CARIA, 

2013). 
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Conforme Pereira (2008), o saber profissional do gerontólogo é o 

resultado da união de conhecimentos de origens científica e filosófica e de 

conhecimento empírico, adquirido pela vivência prática. Portanto, a relação é 

particular de cada profissional e surge de um contexto de trabalho também 

singular. É a particularidade dos atores, de sua interação e dos contextos de 

trabalho nos quais se inserem o que define e diferencia as diversas atuações 

profissionais. É esta individualidade que dará o sentimento de pertinência, 

identidade e cultura próprias. Os conhecimentos práticos, embora específicos de 

uma profissão, são interdependentes e variáveis de acordo com a singularidade 

do profissional e do contexto em que ele trabalha (PEREIRA; CARIA, 2013). 

A sua formação acadêmica distingue-se por comportar, em igual 

proporção, unidades curriculares das ciências sociais e humanas e das ciências 

da saúde. Este profissional destina-se a trabalhar exclusivamente com os idosos 

e suas famílias em situação de institucionalização ou mantidos na comunidade. 

A sua formação tem ainda a particularidade de prepará-los para intervir em 

eventos nos quais o idoso está em situação de debilidade ou dependência, assim 

como, e preferencialmente, junto a longevos gozando de plena saúde e de uma 

vida ativa. Neste último caso a sua intervenção assume um caráter preventivo e 

minimizador de riscos (PEREIRA; MATA; PIMENTEL, 2012) 

Mas, afinal, que perfil diferencia os gerontólogos de outros profissionais e 

de cuidadores leigos? Segundo Pereira e Caria (2013), este trabalhador se 

distingue pela contextualização do envelhecimento na ótica dos ciclos de vida, 

ou seja, na concepção de que o indivíduo preserva suas qualidades ontológicas 

no decorrer de toda sua vida. Além disso, com seu olhar biopsicossocial, o 

gerontólogo detém um entendimento global dos fenômenos e enfatiza a 

qualidade de vida do idoso e a preservação de sua dignidade humana. 

Além do mais, a gerontologia preconiza que a independência do idoso 

deve ser preservada, sendo que o indivíduo não deve ser substituído em 

nenhuma atividade que ele mesmo possa exercer em segurança, principalmente 

em suas ocupações diárias e tomadas de decisão sobre sua vida. Quando estas 

questões não são observadas pelo profissional ou cuidador leigo, é arriscado 

que aconteça o “desânimo aprendido”, fenômeno muito observado em idosos 

institucionalizados, quando ocorrem perdas rápidas e induzidas de autonomia e, 



7 
 

consequentemente, de autoestima. A correta percepção do nível de ajuda 

necessária ao idoso exige uma sensibilidade apurada que permite não invadir a 

autonomia (com excessos de ajuda) nem recair em negligência (pela falta da 

assistência necessária) (PEREIRA; CARIA, 2013). 

Vale ressaltar que a falta de capacitação específica para o atendimento 

ao idoso na realização do trabalho pode resultar em experiências insatisfatórias, 

tanto para o profissional quanto para a equipe, com consequentes déficits na 

oferta do cuidado ao idoso (BISSOLI; CACHIONI, 2010). 

Nesse sentido, em pesquisa realizada por Pereira e Caria (2013), foram 

observadas, nos gerontólogos, atitudes diferenciadas dos demais profissionais 

no cuidado dos idosos. Foram elas: o trato dos usuários por seu nome próprio, 

no esforço constante de preservar sua individualidade e dignidade (como no 

exemplo citado, em que há a preocupação do gerontólogo com a postura e 

apresentação dos idosos); preocupação com a limpeza e boa apresentação dos 

ambientes, e principalmente no carinho e humanidade empregados nas relações 

(como o olhar nos olhos, a voz e o tocar) com os idosos  

Além disto, no desenvolvimento de atividades lúdicas, os gerontólogos 

demonstraram um cuidado especial na proposição das práticas, respeitando os 

interesses dos idosos e evitando a infantilização dos mesmos  (PEREIRA; 

MATA; PIMENTEL, 2012). A este respeito, Pereira e Caria (2013) destacam as 

palavras colhidas em entrevista com um responsável de Instituição de idosos: 

“nunca vi um gerontólogo a infantilizar os idosos, algo que já vi a outros 

profissionais”. Tal atitude representa a essência do cuidado gerontológico.  

Uma das características dos gerontólogos mais ressaltadas pelos 

empregadores é a capacidade de detectar doenças ou situações de fragilidade 

do idoso que não devem ser atribuídas à sua idade, embora eventualmente 

sejam identificadas como tal por outros profissionais. Desta forma, considera-se 

que estes profissionais têm um olhar apurado para distinguir quais mudanças 

são naturais da idade e quais não, como por exemplo: na detecção de 

demências, sinais de negligência, solidão, depressão, entre outras. “E isto faz 

toda a diferença na adequação dos cuidados a prestar aos idosos” (PEREIRA; 

MATA; PIMENTEL, 2012, p. 182). 
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Os gerontólogos poderão atuar na área da saúde como participantes das 

equipes de saúde nas organizações. Além disso, poderão desenvolver o 

planejamento, organização e avaliação de programas de assistência nos 

hospitais, ambulatórios, serviços de assistência domiciliar, instituições de média 

e longa permanência, hospitais e clínicas geriátricas, centros-dia, dentre outros, 

atuando no gerenciamento da velhice saudável e também fragilizada. 

(PAVARINI et al., 2009). 

No entanto, de acordo com uma pesquisa de Pelham e colaboradores 

(2012) uma questão importante observada foi a falta de clareza no caminho entre 

a graduação e o mercado de trabalho. Além deste fator, as instituições 

empregadoras desconhecem a função do gerontólogo e o seu reconhecimento 

ainda é pequeno quando comparado a outros profissionais. 

Assim como em Portugal e em alguns países da América Latina, aqui no 

Brasil o processo de regularização da profissão ainda está em andamento. 

Portanto, como a profissão do gerontólogo ainda não é regulamentada, não é 

possível que se forme um Conselho da profissão, nem que se crie sequer um 

Sindicato; no entanto é possível a criação de uma Associação.  Assim, em 21 de 

março de 2009 foi fundada a Associação Brasileira de Gerontologia (ABG). Ela 

é uma associação de classe, sem fins lucrativos, responsável por congregar e 

representar os graduandos, tecnólogos e bacharéis em gerontologia 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE GERONTOLOGIA, 2016).  

A expectativa é de que, com a regulamentação da profissão, as 

instituições consigam ter mais clareza quanto às competências do gerontólogo 

e que paulatinamente o profissional seja incorporado no mercado de trabalho 

(MELO; LIMA-SILVA; CACHIONI, 2015).  

 

JUSTIFICATIVA 

 

Os resultados obtidos com a pesquisa apresentada na dissertação 

apontam desconhecimento da profissão de gerontólogos bacharéis no Brasil. 

Além disso, na ocasião das entrevistas, todos os entrevistados questionavam 

sobre a atuação do profissional e queriam conhecer mais da profissão, 

solicitando uma explicação. Sendo assim, idealizou-se a criação de um 
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documento que explicasse sucintamente quais as principais atuação do 

gerontólogo bacharel.  

 

OBJETIVO 

 

Criar uma apresentação para divulgação da atuação profissional do 

gerontólogo bacharel utilizando slides e o software Prezi. Dessa forma se torna 

mais clara a atuação que esse profissional pode ter nas unidades de saúde, 

empresas, instituições, órgãos públicos, dentre outras possibilidades.  

 

 

 

PÚBLICO ALVO 

 

Esse material pode ser apresentado para gestores, administradores e 

demais profissionais que prestam serviço aos idosos e que podem se beneficiar 

com o trabalho em conjunto com estes profissionais. Além, é claro, de ser uma 

importante maneira de divulgação a todos que se interessarem em conhecer a 

profissão. 

  

MÉTODO 

 

Para a elaboração da apresentação foram realizados os seguintes passos:  

• Fundamentação teórica sobre apresentações profissionais 

• Entrevistas com gerontólogos bacharéis que atuam na área da 

gerontologia nas mais diferentes funções, e que se dispuseram a explicar 

sua trajetória profissional como gerontólogo e suas atribuições atuais.  

• Elaboração de esboços e envio para os entrevistados confirmarem se o 

modelo confeccionado estava correto. 

• Confecção da apresentação da atuação profissional do gerontólogo 

bacharel utilizando o programa Prezi. 

• Elaboração de documento final. 
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PRODUTO 

 

✓ https://prezi.com/p/klyyognymyh4/ 

 

PRODUTO FINAL DA 
DISSERTAÇÃO
MESTRADO PROFISSIONAL

ORIENTANDA: CRISTIANE RODRIGUES MOTA

ORIENTADOR: PROF. DR. JOSÉ ANTONIO MAIA

 

O QUE É?

• Resultado da pesquisa apontou um desconhecimento muito grande a respeito

da profissão.

• Gestores e profissionais da saúde relataram ter dificuldade de visualizar a

atuação do profissional no ambiente de trabalho por ser uma profissão nova.

• Entrevistados solicitaram explicações sobre atuação profissional.

PORQUÊ?

• Apresentação da profissão do gerontólogo bacharel a empresas, gestores, órgãos

públicos, profissionais que prestam serviço aos idosos e todos que se interessarem

em conhecer a profissão.
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CRIAÇÃO DA PROFISSÃO

• Contexto de mudanças nas pirâmides populacionais e novas demandas de

atendimento.

• Profissionais da saúde recebem poucos conteúdos a respeito do

envelhecimento na sua formação.

• Poucos profissionais capacitados no envelhecimento se comparado à

demanda por serviços de qualidade.

 

 

QUAIS POSSÍVEIS ATUAÇÕES DESSE PROFISSIONAL?

Elaboração baseada em:

• Documentação da Associação Brasileira de Gerontologia (ABG) a respeito da

atuação dos gerontólogos formados (2015)

• Entrevistas informais com gerontólogos formados que se dispuseram a explicar

onde já atuaram

• https://prezi.com/p/klyyognymyh4/
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para mudar o quadro de desconhecimento a respeito do profissional 

observado na pesquisa realizada, as sugestões dadas pelos entrevistados 

foram: ampla divulgação da profissão e de quais atuações são possíveis ao 

profissional; regulamentação através da aprovação de leis que orientam a 

atuação do profissional e por último a instituição de um Conselho que estabeleça 

as normas sobre o que pode e não pode ser feito pelo profissional. Destas 

sugestões, é possível aos gerontólogos realizar apenas a primeira sugestão, que 

é a de divulgação, posto que as outras sugestões dependem de aprovação em 

níveis políticos mais elevados.  

Portanto, este Produto de Mestrado pretende contribuir com essa 

divulgação da profissão, mostrando algumas das diversas atuações que os 

gerontólogos bacharéis podem ter ao longo de sua carreira.  
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