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RESUMO

Na atualidade, o envelhecimento populacional é um fenômeno visibilizado em contexto mundial. No contexto brasileiro, entre os anos de 1960 e 
2010 a população de idosos aumentou consideravelmente passando de 3,3 milhões para 20,5 milhões. Esse concreto envelhecimento
populacional na atualidade é decorrente do aumento da expectativa de vida, do desenvolvimento social e das melhorias na qualidade de vida no 
Brasil. As representações sociais são consideradas uma construção de significado oriunda da interação do meio social. Nesse sentido, as 
representações sociais modificam as ações do indivíduo em determinados contextos, refletindo em suas atitudes e ações. Analisar as 
representações sociais destinadas à pessoa idosa nos possibilita conhecer mais de perto os significados que carregamos e influencia dessas 
concepções, na forma como esse grupo se percebe, nos papéis que são estabelecidos para eles e da maneira como são visibilizados socialmente. 
A velhice é destacada por concepções que denigrem a sua imagem, corroborando assim, para serem alvos de preconceito e discriminação. 
Entendendo o ensino superior como um espaço significativo na construção e manutenção de crenças que a comunidade científica apresenta 
sobre a velhice, este estudo tem como finalidade, conhecer às percepções que estudantes do 1º, 5º e 10º semestre do curso de Psicologia 
construíram acerca da velhice. Trata-se de um estudo de natureza quantitativa com base correlacional realizada em cinco instituições de ensino 
superior (ESTÁCIO, UNIFOR, UFC, UECE e FATECI) na cidade de Fortaleza/CE. Participaram deste estudo 473 estudantes de Psicologia do 1º, 5º e 
10º semestre. A coleta de dados ocorreu no período de novembro/2015 a maio de 2016. Foi aplicado um questionário sociodemográfico e a 
Escala para Avaliação de Atitudes em Relação ao Idoso. Este instrumento apresenta 30 pares de adjetivos categorizados em quatro domínios 
fatoriais: 1) Cognitivo; 2) Agência; 3) Relacionamento Social; 4) Persona. Entre os participantes, 80,1% (n=379) são do sexo feminino e 19,9% (n=
94) do sexo masculino. Em relação ao estado civil, 79,9% (n=378) dos participantes são solteiros, 13,7% (n=65) casados, 3% (n=14) pessoas em 
união estável, 2,1% (n=10) divorciados, 1,1% (n=5) viúvos e 0,2% (n=1) outro. Referente ao semestre da graduação predominou o 5° semestre 
com 43,1% (n=204), seguido pelo 1° semestre com 38,9% (n=184) e 10° semestre com 18% (n=85). Além disso, 51,6% (n=244) afirmaram que já 
cursaram disciplinas que tratavam sobre a temática da velhice. A maioria dos estudantes 72,1% (n=341) considera seu conhecimento sobre a 
velhice como “RAZOÁVEL”. E 37,8% (n=179) alunos considera que sua formação acadêmica em Psicologia contribuiu “MUITO” para esse 
conhecimento sobre a velhice. Os participantes da pesquisa consideraram em sua maioria que o idoso é “Muito” sábio 61,1% (n=290). 40,4% (N=
191) acham que os idosos são interessados pelas pessoas. 40% (n=189) descrevem o idoso como “Muito construtivo” e 34,9% percebem os idosos 
como “muito” generoso. Porém no critério de sociabilidade, 37,6% (n=178) dos estudantes consideram que os idosos são “Mais ou menos” 
Isolado /Integrado. De modo geral, dentre os itens que sobressaíram da escala de atitudes em relação ao idoso, 29,8% (n=141) acreditam que os 
idosos são “um pouco” desvalorizados. Esses dados revelam que a fase da velhice está associada a estereótipos positivos (sábio, interessado pelas 
pessoas, construtivo, generoso) e negativos (desvalorizado, lento). Os aspectos negativos estão atrelados a explicações biológicas que muitas 
vezes estão atrelados aos idosos pelo critério da idade cronológica, deixando de lado o aspecto subjetivo do envelhecer. Podemos considerar que 
a Psicologia ainda precisar investir em discussões e produções de conhecimento em relação à velhice. Percebemos a necessidade de 
investimentos em relação às políticas públicas, práticas educacionais e científicas que problematizem sobre o período da vida relacionada à 
velhice.
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