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INTRODUÇÃO
A velhice é uma realidade biopsicosocial que
influência a representação social do velho. É uma
tradução da realidade pelo sujeito e a maneira pela
qual ele apreende os dados, fatos e informações do
meio, construindo um conhecimento prático,
socialmente elaborado e partilhado. A condição do
velho contemporaneamente é excludente, mais a
realidade brasileira parece oferecer indicadores para
uma visão inovadora.

OBJETIVO
Este trabalho representa a segunda parte de um
estudo já realizado. Pretende-se construir um estudo
comparativo entre os dados recolhidos, nas duas
amostras, tendo como objetivo investigar “O
Preconceito como núcleo central da representação
social da velhice” e sua importância na modificação de
formas de pensar-se a velhice.

METODOLOGIA.
Participarão deste estudo qualitativo, 60 idosas da
UNITI. As participantes receberam o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido, um questionário
de dados pessoais, Hierarquização de elementos,
constando de duas perguntas; Complementação de
frases; Questionário de três perguntas sobre
preconceito; Entrevistas individuais e/ou em
pequenos grupos.

RESULTADOS
A presente pesquisa encontra-se em fase de análise e
estudos dos primeiros dados recolhidos, que deverão
ser comparados com os resultados de fase posterior.

CONSIDERAÇÕES
No momento continuamos a coleta de dados e a
constituição de pequenos grupos para entrevistas.
Esta fase depende, também, do estudo do material
que está sendo recolhido.
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