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Introdução: O crescimento da população idosa no Brasil é uma realidade que impõe um 
aumento de demandas nas áreas de prestação de serviços com atendimento qualificado a 
essa parcela da população. Para isso, é necessária a formação de recursos humanos cientes 
dessa demanda, cabendo a universidade parte dessa responsabilidade, pois além de habilitar 
profissionais em suas competências técnico-científicas, deve capacitá-los quanto as atuais 
necessidades da sociedade.  Objetivos: Nesse contexto, buscaremos investigar qual a 
representação social da velhice entre estudantes dos cursos de Pedagogia e Fisioterapia da 
UNESP/ Marília. É importante salientar que acadêmicos inseridos em diferentes contextos 
mediante estágios curriculares tenham contato com a população idosa necessitando, para isso, 
conhecimentos prévios que irão auxiliar em suas práticas acadêmico-profissionais. Nessa 
perspectiva, a educação é uma importante parceira na quebra de mitos e tabus acerca do 
envelhecimento. Ao fazer uma abordagem holística do sujeito, ela pode falar da maturidade de 
maneira positiva, deixando de colocar a velhice apenas como um momento da vida associado, 
muitas vezes, a doenças e a passividade, mas mostrando-a como ainda espaço de 
participação social.  Métodos: Para fins de coleta de dados serão utilizados dois questionários 
semi-estruturados: o primeiro será aplicado com vistas a mapear o perfil dos entrevistados por 
meio de dados sociodemográficos. O segundo trará questões acerca da velhice e do processo 
de envelhecimento humano.  Resultados: A partir deste estudo esperamos identificar 
conceitos e representações sociais sobre esse tema sob o ponto de vista de alunos de 
graduação com vistas a introduzir um diálogo entre a representação social da velhice e o atual 
estado dos idosos favorecendo assim a formação de profissionais qualificados e em sintonia 
com essa parcela da sociedade. Atualmente estamos em fase de coleta de dados não tendo 
dados conclusivos sobre o estudo.


