
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

“Quando subimos a uma montanha, a paisagem vai-se desnudando pouco a pouco; 

finalmente, chegamos ao cume e então há apenas pedras e neve; mas a vista é magnífica. 

Assim é a velhice”. 

(Jacques Leclerq, 1968, cit in Castro, 2007, p.45). 

 

 

 

 

“As Raízes da Ciência são Amargas, mas os seus frutos são Deliciosos...” 

Sr. Walter, 94 anos 

Um senhor com quem aprendi muito 
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RESUMO 

 

  

Actualmente, prevalece uma imagem de idoso e de envelhecimento 

predominantemente negativa, onde são atribuídos ao idoso imagens e estereótipos 

predominantemente negativos, existindo o risco de que essas imagens e estereótipos sejam 

internalizados pelo idoso, condicionando a sua percepção de envelhecimento. 

O objectivo desta investigação é conhecer as imagens e estereótipos que os idosos 

institucionalizados e não institucionalizados do Distrito de Castelo Branco possuem sobre o 

envelhecimento. Os instrumentos utilizados foram um questionário sóciodemográfico e a 

escala ImAges (Sousa, Cerqueira & Galante, 2008). Participaram neste estudo 120 idosos, 

com idades compreendidas entre os 65 e os 99 anos, entre os quais 60 (50%) idosos são 

institucionalizados, e 60 (50%) são não institucionalizados.  

Os resultados indicam que os idosos institucionalizados apresentam mais estereótipos 

e imagens de idoso e envelhecimento (M=106,6; DP=9,99) comparativamente aos idosos não 

institucionalizados (M=102,8; DP=12,4), contudo, estas diferenças não são estatisticamente 

significativas (t (118) = -1,85; p = 0,06). No entanto, numa análise mais específica, no factor 

Dependência, Tristeza e Antiquado, os idosos institucionalizados apresentam mais 

estereótipos e imagens negativas (M=51,8;DP=6,01), relativamente aos idosos não 

institucionalizados (M=49,0;DP=7,85), verificando-se diferenças estatisticamente 

significativas (t (118) = -2,16; p <0,05). No factor Maturidade, Actividade e Afectividade, 

também com diferenças significativas (t (118) = 2,04; p <0,05), os idosos não 

institucionalizados apresentam mais imagens e estereótipos positivos (M=20,2;DP=3,28), 

relativamente aos idosos institucionalizados (M=19,0; DP=3,310). 

Os resultados indicam, que os idosos institucionalizados apresentam uma imagem do 

idoso e do envelhecimento predominantemente negativa, relativamente aos idosos não 

institucionalizados. 

 

 

 

Palavras-chave: Idosos Institucionalizados, Idosos Não Institucionalizados, Imagens, 

Estereótipos 
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ABSTRACT 

 

 

Currently, prevails the image of aged and aging predominantly negative,  where are 

attributed images and stereotypes to the elderly predominantly negative, existing the risk that 

these images and stereotypes are internalized by the elderly, conditioning its perception of 

aging. 

The purpose of this study is to know the images and stereotypes that institutionalized 

and non institutionalized elderly of Castelo Branco possess about aging. The instruments used 

were a socio-demographic questionnaire and the ImAges scale (Sousa, Cerqueira & Galante, 

2008). The subjects that participated were 120 elderly, with ages between 65 and 99 years old, 

between which 60 (50%) were institutionalized, and 60 (50%) were not institutionalized.  

The results indicate that the institutionalized elderly present more images and 

stereotypes of aging and aged (M=106,6; DP=9,99) comparatively with the non 

institutionalized elderly (M=102,8; DP=12,4), however, these differences are not statistical 

significant (t (118) = -1,85; p = 0,06). Although, in the dimension Dependence, Sadness and 

Obsolete, the institutionalized elderly present more negative images and stereotypes about 

aging (M=51,8; DP=6,01), relatively to the elderly that weren´t institutionalized (M=49,0; 

DP=7,85), verifying significant statistical differences (t (118) = -2,16; p <0,05). In the factor 

Maturity, Activity and Affections, also with significant differences (t (118) = 2,04; p <0,05), 

the non institutionalized elderly present more positive images and stereotypes 

(M=20,2;DP=3,28), compared with the institucionlized elderly (M=19,0; DP=3,310). 

The results indicate, that institutionalized elderly present an image of aged and aging 

predominantly negative, relatively to the elderly not institutionalized. 

 

 

 

Key-Words: Institutionalized Elderly, Not institutionalized Elderly, Images, Stereotypes. 
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