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Resumo 

Os conceitos que permeiam a existência do idoso são diversos e o modo 

como ele, seu familiar e a sociedade em geral o veem é carregada de estereótipos e 

predefinições. Considerando a importância desta discussão, este estudo pretendeu 

analisar e comparar o que os idosos e suas famílias pensam sobre uma das 

conotações mais comuns referentes a esse momento da vida: a infantilização do 

idoso. Participaram do estudo três idosos acima de 60 anos de idade e três 

familiares de idosos que tinham entre 20 a 59 anos. Os participantes foram 

escolhidos por conveniência em uma instituição religiosa localizada na cidade de 

Carapicuíba, SP. A pesquisa foi descritiva, de campo e transversal, cuja coleta de 

dados foi feita por meio da Escala Semântica Diferencial de Neri (adaptada) e um 

questionário com questões semiabertas relacionadas ao tema. Os dados 

quantitativos foram analisados por meio de procedimentos de estatística descritiva e 

serão complementados por instrumentos tais como o qui-quadrado, média e desvio 

padrão. Os dados qualitativos serão interpretados através do discurso do sujeito 

coletivo, técnica que agrupa depoimentos de sentidos semelhantes em discursos 

síntese para interpretar os fenômenos e atribuir significados. 
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Introdução 

 O envelhecimento é um processo inerente à vida e como todos estão fadados 

a passar por ele a maioria da população o encara como um pesado fardo (Alves, 

Moreira & Nogueira, 2013). 

 Couto, Koller, Novo e Soares (2009), afirmam que a percepção que se tem 

hoje da velhice é generalizada e repleta de estereótipos. O emprego excessivo 

destes estereótipos pode levar ao ageísmo, termo que define a discriminação contra 

os idosos, bem como ao racismo e ao sexismo (Magalhães, Fernandes, Antão & 

Anes, 2010). 

 O maior impacto do ageísmo é quando ele ocorre nas relações interpessoais, 

em especial no seio da família, que tendem a superproteger o idoso ao invés de 

incentivar sua autonomia, reforçando a imagem negativa que ele possa ter a 

respeito de si mesmo e aumentando sua dependência em relação aos outros (Souza 

& Argimon, 2013). 

 



 
 

Objetivos 

 Verificar, analisar e comparar o que os idosos e suas famílias pensam sobre a 

conotação de infantilização do idoso. 

 

Metodologia 

 A pesquisa foi composta por seis participantes: três idosos acima de 60 anos 

de idade e três familiares de idosos, com faixa etária entre 20 e 59 anos, escolhidos 

por conveniência em uma instituição religiosa localizada na cidade de Carapicuíba, 

SP. 

 Complementou a escala duas questões semiabertas que tinham como 

objetivo aprofundar a investigação sobre a infantilização do idoso. Além dessas 

questões, também compôs o instrumento um questionário sociodemográfico por 

meio do qual traçamos o perfil da amostra. 

 A presente pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade São Judas Tadeu – CEP/USJT sob número 30787814.0.0000.0089. 

Os participantes do estudo assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido antes da coleta de dados. A aplicação dos instrumentos foi realizada 

individualmente para cada participante do grupo de idosos e de familiares. 

 O preenchimento do questionário sociodemográfico e dos instrumentos foi 

feito pelas pesquisadoras, as quais leram as questões e as escalas, e solicitaram 

que os participantes as respondam verbalmente.  

 Para a aplicação da escala, os participantes responderam a pergunta “para 

você o idoso é...” por meio de 41 pares de adjetivos que possuíam sentidos opostos 

(exemplo: construtivo/destrutivo). Eles escolheram qual adjetivo melhor descrevia o 

idoso por meio de uma escala que ia de 1 a 5.  

 Em seguida aplicou-se o questionário composto de duas questões 

semiabertas.  

 

Resultados preliminares 

Na primeira fase de coleta de dados participaram da pesquisa seis sujeitos do 

sexo feminino sendo três idosos e três familiares. A média de idade dos 

participantes familiares corresponde a 27,3 anos e dos participantes idosos, 63 

anos.  

 



 
 

Tabela 1. Comparativo de respostas dos idosos e familiares em relação à percepção 

sobre o idoso 

Atitudes Familiar Idoso Total 

Maduro / Adulto 83% 100% 92% 

Neutra 17% 0% 8% 

Imaturo / Infantil 0% 0% 0% 

Total 100% 100% 100% 

 

Nos resultados iniciais verificamos que 92% da amostra identificou o idoso 

como um sujeito adulto e maduro, ou seja, não o avaliaram como alguém 

infantilizado. Este resultado é parcial, pois ainda não aplicamos o instrumento em 

toda a amostra. Pretendemos entrevistar 40 pessoas no total. 
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