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Dimensão 1 – Experiência e trabalho no lar 

Problemáticas Perguntas 

Tempo de experiência o Há quanto tempo trabalha no lar? 

Funções 
o Qual é a sua função no lar? 

o Que tarefas desempenha no seu dia-a-dia? 

Dificuldades o Que dificuldades encontra no seu trabalho com os idosos no seu dia-a-dia? 

Representações sociais 
anteriores de velhice 

o O que o surpreendeu de forma positiva quando começou a trabalhar com idosos? 

o O que o surpreendeu de forma negativa? 

Competências o Que qualidades são necessárias para se trabalhar com idosos? Porquê? 

Guião de entrevista para os agentes sociais ligados à velhice 

(Dirigentes, técnicos e auxiliares de acção directa) 
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Dimensão 2 – Representações sociais da velhice 

Problemáticas Perguntas 

Definição 

o O que é que para si melhor define a velhice? 

o Na sua perspectiva, quando é que uma pessoa pode ser considerada idosa? 

o Quais as principais mudanças que acontecem quando se fica velho? 

Caracterização 

o Para si, que benefícios ou vantagens traz a velhice? 

o E que problemas ou inconvenientes traz? 

o Acha que os idosos constituem um problema para a sociedade? Porquê? 

o Na sua perspectiva, a velhice é vista como algo positivo ou negativo? Porquê? 

Necessidades o Para si, as pessoas idosas têm necessidades específicas? Quais? 

Participação 
o De que forma podem os idosos contribuir para a sociedade? 

o Como podem participar na sociedade? 

Qualidade de vida o O que poderia ser feito para melhorar a qualidade de vida dos idosos? 

Dependência o O que entende por dependência? 
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Dimensão 3 – Caracterização e representações sociais dos utentes 

Problemáticas Perguntas 

Definição 
o Na sua perspectiva, como descreve os utentes deste lar? Caracterize-os. 

o Quais as principais qualidades dos utentes? 

Necessidades o Na sua opinião, quais as principais necessidades dos utentes do lar? 

Actividades 
o Que actividades realizam os idosos no lar? 

o Que actividades realizam os idosos fora do lar? 

Relação com o idoso o Como define a sua relação com os utentes do lar? 

Problemas o Quais são os principais problemas e dificuldades sentidos pelos utentes do lar? 
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É o fim desta entrevista, mais uma vez 

obrigado pela sua contribuição. 

Dimensão 4 – O papel da família 

Problemáticas Perguntas 

Função o Para si, qual é o papel da família em relação aos seus idosos? 

Relação com o idoso o De modo geral, com que frequência os familiares visitam os idosos no lar? 

Participação nas 
actividades 

o Os familiares podem participar nas actividades organizadas pelo lar para os idosos? 

o Se sim, com que frequência eles participam? 

 

 

 


