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Resumo: O presente trabalho apresenta as tendências sobre velhice e envelhecimento 
humano no âmbito do Serviço Social evidenciado pelas revistas de Serviço Social em 
português com estrato A pela CAPES.  O objetivo do estudo é a apresentação e a reflexão 
sobre a produção de conhecimento publicado pelos Assistentes Sociais no período de 2005 
a 2014. Analisar a produção de conhecimento a respeito da temática é de extrema 
relevância, uma vez que este é um fenômeno complexo na conjuntura atual brasileira e que 
se apresenta enquanto uma demanda para os profissionais do Serviço Social.  Em termos 
metodológicos, a pesquisa, caracteriza-se pela natureza qualitativa, descritiva e exploratória, 
realizada em setembro de 2016, com enfoque sobre referenciais teóricos relativos à velhice 
e ao processo de envelhecimento. Dentre os principais resultados, as tendências 
evidenciam a abordagem e a problematização sobre a proteção e os direitos sociais da 
pessoa idosa.  

 
Palavras-chave: Serviço Social; Envelhecimento Humano; Produção de Conhecimento.  

Abstract: The present work presents the trends on old age and human aging in the ambit of 
the Social Service evidenced by the Portuguese Social Service magazines with stratum A by 
CAPES. The objective of the study is the presentation and reflection on the production of 
knowledge published by the Social Workers from 2005 to 2014. Analyze the production of 
knowledge about the subject is extreme relevance, since this is a complex phenomenon in 
the current Brazilian context and that presents itself as a demand for Social Service 
professionals. In methodological terms, the research is characterized by the qualitative, 
descriptive and exploratory nature, carried out in September 2016, focusing on theoretical 
references related to old age and the aging process. Among the main results, the trends 
highlight the approach and problematization of protection and social rights of the elderly. 
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1 Introdução 

 Este artigo apresenta os resultados de uma pesquisa cujo tema é a produção 

de conhecimento sobre envelhecimento humano no âmbito do Serviço Social. O interesse 

pela temática do envelhecimento efetivou-se mediante a participação no Projeto de 

Pesquisa “O processo de Envelhecimento Humano na formação profissional do Assistente 

Social”, bem como, a inserção na Iniciação Científica com desenvolvimento do projeto 

intitulado: “Fundamentação teórica sobre envelhecimento e formação de graduação em 

Serviço Social no Brasil”. 

Após obter uma maior apropriação de referenciais teóricos sobre o envelhecimento 

humano, instigou conhecer através da produção científica do Servico Social o que os 

profissionais da área estão publicando sobre envelhecimento humano dentro de uma 

realidade concreta do envelhecimento populacional mundial e nacional.  

Segundo Siqueira (2007, p. 289) “É possível e necessário avançar na análise sobre 

a pesquisa e a produção do conhecimento em nível de Serviço Social, tendo como desafio 

básico rever a tendência dos diferentes espectros teóricos”. Desta forma, o autor enfatiza a 

importância da problematização a respeito das diferentes concepções teóricas e diante 

disso, o objetivo geral do trabalho foi o de identificar as tendências das produções 

bibliográficas publicadas em periódicos de Serviço Social classificadas com conceito A pela 

CAPES sobre velhice e envelhecimento, tendo como objeto de pesquisa a produção de 

conhecimento e como problema de pesquisa, identificar quais são as tendências da 

produção de conhecimento, uma vez que a discussão sobre a produção científica a respeito 

da temática proposta é de grande importância, uma vez que o o envelhecimento humano é 

complexo e entre as demandas profissionais, apresenta um crescimento quantitativo 

expressivo, na qual resulta ao Assistente Social, novos espaços sócio-ocupacionais e novas 

formas de enfrentamento, já que a a mudança no perfil etário da população, exigirá novas 

respostas e os profissionais enquanto executores das políticas sociais necessitam de 

qualificação e conhecimento teórico para atuar com os desdobramentos da demanda 

mencionada. 

Para (Silva 2009, p. 455) “O nosso tempo requer disposição para a pesquisa, a 

reflexão, a militância profissional, a luta social, política e cultural.”  

Desta forma, consideramos que no âmbito do Serviço Social, o profissional deve 

estar de acordo com as novas demandas contemporâneas e as formas de conhecimentos 

que vão além do que está posto em sala de aula, dado que ao considerar o envelhecimento 

humano como uma característica da atualidade e de mudanças na dinâmica social, revela-

se a necessidade de enfatizar a temática nas instâncias governamentais, na sociedade 
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como forma de incentivo das gerações contemporâneas e no âmbito acadêmico por ser um 

espaço formador de profissionais e das pós-graduações. 

Ainda, “As novas diretrizes curriculares são claras quando reivindicam a pesquisa 

como um componente absolutamente necessário para a formação e para a intervenção 

profissional do Assistente Social, sendo ele docente ou não”. (SIQUEIRA, 2007, p. 292)  

2 Metodologia da pesquisa 

Para a modalidade desta pesquisa, optou-se pela pesquisa bibliográfica, de 

natureza qualitativa descritiva e exploratória, com acesso e identificação dos Periódicos 

obtidos pela pesquisadora no período de setembro 2016 com enfoque sobre referenciais 

teóricos relativos à velhice e ao processo de envelhecimento humano. Periódicos publicados 

nas revistas com conceito Qualis A com bases de dados do ano de 2005 a 2014. 

A escolha por artigos publicados apenas por Assistentes Sociais se deu pela 

factibilidade da pesquisa, uma vez que foi identificado um número significativo de artigos, 

escritos por diferentes profissionais. 

O primeiro critério utilizado para o desenvolvimento da pesquisa foi realizar o 

levantamento no site da CAPES, através da Tabela Qualis3dos periódicos com conceito A na 

área de Serviço Social. É necessário evidenciar que esta pesquisa, referencia-se apenas 

aos periódicos hospedados em sites de Universidades. Desta forma, a Revista Serviço 

Social e Sociedade com Qualis A (única revista com uma editora privada), não abarca no 

sistema online o período pesquisado. 

 

Abaixo, o quadro apresenta os periódicos de Serviço Social, classificados com 

Qualis A1 e Qualis A2 pela CAPES 2014:  

 

                                                 
3 A avaliação das revistas estão contidas no site: https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/. O Qualis 
Periódicos é uma das ferramentas utilizadas para a avaliação dos Programas de Pós-Graduação no 
Brasil. Sua função é auxiliar os comitês de avaliação no processo de análise e de qualificação da 
produção bibliográfica dos docentes e discentes dos programas de pós-graduação credenciados pela 
Capes. Ao lado do sistema de classificação de capítulos e livros, o Qualis Periódicos é um dos 
instrumentos fundamentais para a avaliação do quesito produção intelectual, agregando o aspecto 
quantitativo ao qualitativo. A avaliação é feita anualmente e depende dos critérios estabelecidos por 
cada área de avaliação. Para cada área de avaliação uma revista pode ter diferentes classificações, 
dependendo dos indicadores usados pela área. Dessa maneira, a classificação pode mudar ano a 
ano, assim como de Área para Área. Fonte: CAPES (2016).  

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/
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Quadro 1 - Distribuição dos periódicos por Classificação Qualis-CAPES por revista 

Qualis Título do periódico 

A1 Revista Katálysis 

A2 

Revista Argumentum 

Revista Em Pauta 

Revista Ser Social 

Revista Políticas Públicas 

Revista Textos e Contextos 
Fonte: http://sucupira.capes.gov.br. Acesso em setembro 2016. 

 

O segundo critério foi a identificação do universo dos periódicos on-line (Qualis A1 

e Qualis A2). Artigos publicados no ano de 2005 a 20144, sobre velhice e processo de 

envelhecimento, na qual utilizamos as palavras chaves: velhice e processo de 

envelhecimento totalizando 53 publicações de diferentes profissionais.  

Das 53 publicações procedeu-se a busca pelos artigos escritos somente por 

Assistentes Sociais em português, totalizando 21 artigos; sendo estes o nosso universo de 

pesquisa para este estudo. 

Após a apresentação dos artigos procedeu-se a leitura buscando demonstrar quais 

as tendências sobre velhice e o processo de envelhecimento que os autores utilizaram. As 

tendências evidenciadas foram: concepção de velhice e processo de envelhecimento; 

proteção social do idoso e direito dos idosos 

3 Resultados e discussão 

 
Este estudo buscou verificar quais são as tendências na produção de conhecimento 

dos artigos escritos por Assistentes Sociais nas revistas de Serviço Social com Qualis A1 e 

A2 pela CAPES. Na sequência apresentamos os 21 artigos selecionados para a 

nossa pesquisa: 

Quadro 2 - Apresentação dos artigos publicados por Assistentes Sociais  

Periódico e 
Edição 

Nº Título Ano 
Tipo da 

pesquisa 
Autores 

Katalysis 

V. 17, n. 1: 
Estado e 

Política Social 
na América 

Latina 

01 

Proteção social aos 
idosos: concepções, 

diretrizes e 
reconhecimento de 
direitos na América 
Latina e no Brasil 

2014 Bibliográfica 

Maria do 
Rosário de 

Fátima 
Silva; 
Maria 

Carmelita 

                                                 
4 O período selecionado para esta pesquisa corresponde a última década, tendo em vista a última 
avaliação realizada pela CAPES nos periódicos de Pós-Graduação em 2014 Fonte: 
http://sucupira.capes.gov.br.  

https://periodicos.ufsc.br/index.php/katalysis/issue/view/2046
https://periodicos.ufsc.br/index.php/katalysis/issue/view/2046
https://periodicos.ufsc.br/index.php/katalysis/issue/view/2046
https://periodicos.ufsc.br/index.php/katalysis/issue/view/2046
https://periodicos.ufsc.br/index.php/katalysis/issue/view/2046
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Yazbek 

V. 14, n. 2: Ética 
e direitos 
humanos 

02 

Ética, Serviço Social 
e “responsabilidade 
social”: o caso das 

pessoas idosas 

2011 Bibliográfica 

Maria Irene 
Lopes B. 

de 
Carvalho 

 V. 10, n. 2: 
Democracia e 
participação 

03 

Descentralização e 
participação social: 
o novo desenho das 

políticas sociais 

2007 Bibliográfica 
Solange 

Maria 
Teixeira 

Argumentum 

V. 6, n.1: 
Políticas Sociais 
para a velhice: 
entre o marco 

legal, a 
cobertura e os 

mecanismos de 
acesso 

04 

Idosos brasileiros: o 
contexto dos direitos 

sociais e das 
políticas sociais 

2014 Bibliográfica 

Rosilaine 
Brasil 

Kunzler.; 
Leonia 

Capaverde 
Bulla 

V. 6, n.1 
Políticas Sociais 
para a velhice: 
entre o marco 

legal, a 
cobertura e os 

mecanismos de 
acesso 

05 

Repercussões do 
envelhecimento 

populacional para 
as políticas sociais 

 

2014 Bibliográfica 

Nanci 
Soares; 
Cristiane 
de Fátima 
Poltronieri; 

Joice 
Souza 
Costa 

V. 6, n.1  
Políticas Sociais 
para a velhice: 
entre o marco 

legal, a 
cobertura e os 

mecanismos de 
acesso 

06 

Feminil(idades:  a 
saúde da mulher 

idosa na produção 
de conhecimento 

2014 Bibliográfica 

Carla 
Klitzke; 
Luciana 
Patrícia 
Zucco 

V. 6, n.1  
Políticas Sociais 
para a velhice: 
entre o marco 

legal, a 
cobertura e os 

mecanismos de 
acesso 

07 

Programas de 
preparação para 
aposentadoria: 

desafio atual para a 
gestão de pessoas 

 

2014 
Bibliográfica e 

documental 

Priscila 
Monick de 

Araújo 
Barbosa 
Dantas; 
Carla 

Montefuso 
de Oliveira 

V. 6, n.1 
Políticas Sociais 
para a velhice: 
entre o marco 

legal, a 
cobertura e os 

mecanismos de 
acesso 

08 

Envelhecimento 
populacional no 

Brasil: o lugar das 
famílias na proteção 

aos idosos 

2014 
 

Revisão 
Bibliográfica 

Adriana 
Silva; 

Keli Regina 
Dal Prá 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/katalysis/issue/view/779
https://periodicos.ufsc.br/index.php/katalysis/issue/view/779
https://periodicos.ufsc.br/index.php/katalysis/issue/view/779
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V. 6, n.1 
Políticas Sociais 
para a velhice: 
entre o marco 

legal, a 
cobertura e os 

mecanismos de 
acesso 

09 

Direitos da pessoa 
idosa: desafios à 
sua efetivação na 

sociedade brasileira 
 

2014 Bibliográfica 

Ana Paula 
Ferreira; 
Solange 

Maria 
Teixeira 

V. 2, n. 2, p. 
189-200, 

jul./dez. 2010 
10 

Mulher Idosa: 
liberdade, 

protagonismo e 
encargo 

2010 Empírica 

Maria das 
Graças 
Cunha 
Gomes 

V. 1, n. 1, p. 63-
77, jul./dez. 

2009 
11 

Envelhecimento do 
trabalhador e as 
tendências das 

formas de proteção 
social na sociedade 

brasileira 

2010 

Relato de 
pesquisa, cujos 

resultados 
completos estão 
contidos na tese 

de Doutorado 
em Políticas 

Públicas, com 
título similar 

Solange 
Maria 

Teixeira 

Em Pauta 

Nº 25. V. 7- Jul 12 

Desafios da vida: 
Trabalho, velhice e 

memória 
 

2010 
 

Bibliográfica 

Hebréia 
Maria 

Ramos 
Barbosa da 

Costa 

Revista Ser. Social- UNB 

Nº 21 p. 241-
257 

13 

Formação em 
Serviço Social, 
política Social e 
Envelhecimento 

populacional 

2007 Empírica 
Potyara A. 

Pereira 

Nº 20 Direitos, 
política Social e 
participação: 20 

anos de 
Constituição 

Federal 

14 
Cidadania e Direitos 

da Pessoa idosa 
2007 Bibliográfica 

Vicente de 
Paula 

Faleiros- 

N. 21 p. 143-
167, jul-dez. 

15 

Rompendo o 
silêncio: Violências 

e acidentes com 
idosos no município 

de Guaíba/RS 

 Empírica 

Patrícia 
Krieger 
Grossi; 
Marisa 

Camargo; 
Heloisa 

Salvadora 
de 

Carvalho 
Barrili; 
Jaina 
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Raqueli 
Pedersen 

Nº 21 p. 169-
196, jul- dez. 

16 

Cidadania, 
pertencimento e 

participação social 
de idosos-grupo 
trocando ideias e 
matinê das duas: 
cine comentado 

 Empírica 

Leonia 
Capaverde 

Bulla; 
Erica 

Schereen 
Soares; 
Rosane 

Bernadete 
Brochieri 

Kist 

Políticas Públicas 

Volume 
Especial- 
Estado, 

desenvolviment
o e crise do 

capital 

17 

Políticas públicas na 
área do 

envelhecimento: 
possibilidades e 

limites da atuação 
do assistente social 

Ano 2011 

2012 Bibliográfica 

Maria do 
Rosário de 
Fátima e 

Silva- 

Vol.11, n. 1 
Janeiro a Junho 

18 

Política social de 
proteção ao idoso: a 

reafirmação da 
cultura privacionista 

no trato das 
refrações da 

questão social 

2007 Bibliográfica 
Solange 

Maria 
Teixeira 

Textos e Contextos 

V. 12, n. 1, p. 
142 - 151, 

jan./jun 
19 

Envelhecimento, 
redes de serviços e 

controle 
democrático no 

capitalismo recente 

2013 Bibliográfica 

Jurilza 
Maria 

Barros de 
Mendonça; 
Potyara A. 

Pereira 

V. 10, n. 2, p. 
356 - 370, 
ago./dez. 

20 

Efetividade da rede 
de atenção à saúde 

e à assistência 
social à pessoa 

idosa na expressão 
de usuários e 

gestores – o caso 
de Boa Vista/RR 

2011 Empírica 

Vicente de 
Paula 

Faleiros; 
Janeska M. 
T Rapozo 

V. 05, n 2 21 

Otimizando a 
qualidade de vida 

das pessoas idosas 
institucionalizada 

 

2006 Bibliográfica 
Cristiane 
Cardoso 

de Oliveira 

Fonte: elaborado pela autora. 
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Nos 21 artigos analisados, foram constatados  duas tendências nos periódicos: em 

um primeiro momento foi identificado as concepções de velhice e processo de 

envelhecimento que estão relacionados aos critérios biológicos, psicológicos e cronológicos 

com multidimensões e multifatores; bem como as concepções do envelhecimento 

conectadas à Proteção Social. Num segundo momento identificou-se a proteção social e os 

direitos sociais dos idosos.  

Os autores abordam a longevidade humana enquanto uma conquista 

contemporânea mundial, mas que trará consequências para o redimensionamento da 

agenda pública estatal, sendo um fenômeno crescente e de grande proporção que atingirá, 

sobretudo os sistemas de proteção social, sendo necessário aos processos sociais vigentes 

formas inovadoras nos cuidados deste contingente populacional, pois o envelhecer deve ser 

considerado em suas múltiplas dimensões: as  de natureza demográfica, nos sistemas de 

seguridade social, familiar, socioeducacional entre outros.  

O estudo possibilitou identificar tendências direcionadas à discriminação e 

preconceito, pois enaltece-se  a juventude e discrimina-se a velhice, sendo estes cidadãos 

constituídos por aqueles que não servem mais para a produção econômica.  

Além disso, a perspectiva de alguns autores indicam que o processo de 

envelhecimento humano no capitalismo contemporâneo, torna os cidadãos como mão-de-

obra descartável para o capital, perdendo seu valor de uso nesta etapa da vida, gerando 

para uma parcela da população, um aprofundamento da desigualdade social. Desta forma, o 

envelhecimento do trabalhador constitui-se de uma problemática da ordem do capital devido 

à vulnerabilidade em massa destes trabalhadores, pois nesta fase da vida este contingente 

populacional poderá ser atingido por doenças, pobreza e abandono à medida que perde a 

condição de homem econômico para este sistema, tornando-se assim, complexas 

demandas das expressões  da questão social. 

Também é possível perceber que alguns autores indicam a Constituição Federal de 

1988 como um conjunto de ações direcionadas a todos os cidadãos brasileiros, sobretudo a 

população idosa, evidenciando grande conquista para os idosos que antes eram assistidos 

apenas pelas instituições de caridade e pela filantropia.  

Além disso, evidencia-se a seguridade social enquanto uma conquista no âmbito da 

proteção social, mas com tendências que apresentam o desmonte da seguridade social e o 

avanço do neoliberalismo que é contrário à autonomia e realização das políticas públicas. 

Além do desmonte e da fragmentação da proteção social, os artigos mencionam a 

divisão de responsabilidades atribuída às famílias, ao terceiro setor e à sociedade em geral, 

recaindo todo o cuidado e proteção para aqueles que também necessitam de assistência. 
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A perspectiva identificada nos artigos sobre o direito da pessoa idosa, possibilitou 

apontar o envelhecimento humano a partir de uma perspectiva histórica que transformam-se 

de acordo com as configurações de cada época. 

Também é possível analisar que alguns  autores identificam a questão dos direitos 

como fundamental ao ser humano e abordam sobre os movimentos sociais e as lutas de 

classes a fim de evidenciar as conquistas dos direitos sociais através das mobilizações 

sociais. 

Sendo assim, demonstrou-se nos artigos que no contexto da década de 1990, 

através das reinvindicações, constata-se a tendência em citar a Política Nacional do Idoso e 

o Estatuto do Idoso enquanto um marco significativo, mas que apresenta contradições. Uma 

delas é a responsabilidade da família do Estado e da sociedade civil no cuidado desta 

população, dentro de um contexto em que a família também passa por profundas alterações 

em sua estrutura. Além da responsabilidade da sociedade civil, as tendências direcionam-se 

à perspectiva do cuidado dos idosos através das entidades filantrópicas e consolidação de 

novos modelos de política social divididos entre público e privado. 

Revela-se também a problematização da não legitimação dos direitos e a 

precarização do que foi conquistado devido à ofensiva neoliberal e que não é preocupação 

da sociedade capitalista em assegurar direitos, evidenciando o ataque à cidadania do 

trabalhador envelhecido sem levar em consideração as diferentes formas na qual o cidadão 

está inserido. 

Na tentativa de assegurar o que foi conquistado, os autores indicam em seus 

artigos que a participação nos Conselhos, vislumbram a possibilidade da construção e 

participação política da pessoa idosa, pois esta etapa da vida não significa descompromisso 

e renúncia de seus direitos. 

Finalizando as tendências e perspectivas analisadas nos periódicos, ressalta-se o 

papel do Estado na garantia de proporcionar acesso aos serviços direcionados à população 

idosa não podendo eximi-lo de suas responsabilidades, considerando que o cidadão deve 

ser atendido através das políticas públicas adequadas e eficientes, assegurando os seus 

direitos. 

4 Considerações Finais 

 
Diferentes estudos veem apontando que o processo de envelhecimento é um 

fenômeno mundial e a mudança do perfil etário da população trará novos desafios para as 

instâncias governamentais e para a população brasileira em geral, pois este processo 

ocasiona mudanças no âmbito social e político podendo ser vivenciado de forma 

heterogênea conforme classe social, gênero e etnia.  
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Reconhece-se a partir desta pesquisa, um número reduzido da produção de 

conhecimento sobre a temática do envelhecimento humano, o que nos leva a questionar o 

que de fato vem acontecendo para que haja este número discreto de publicações, sobretudo 

na área do Serviço Social, uma vez que o  envelhecimento, não é um fenômeno residual, 

mas sim  complexo que resulta ao Assistente Social, novos espaços sócio ocupacionais e 

que apresentam a necessidade de problematização bem como novas formas de 

enfrentamento, pois a discussão e os rebatimentos sobre esta temática é de grande 

importância na formação profissional, nas pós-graduações e na ação profissional pois, a 

análise da realidade social, requer uma capacidade de análise crítica e analítica, que resulta 

ao profissional, a reflexão e problematização das demandas contemporâneas. 

Segundo Silva (2009), os profissionais de Serviço Social, estão se dedicando à 

investigação profissional de alcance histórico, científico e técnico sobre diversos assuntos, e 

que contemplam um grande acervo de produções que revelam as lutas por direitos sociais, 

políticas sociais, reforma do Estado, entre outras temáticas. O que antes era tido como 

indefinição de objeto, hoje dá lugar a criativas intervenções na proposição, implementação, 

gestão, monitoramento, avaliação e programas em que o direito social se impõe como uma 

arena de intervenções. 

Desta forma, o envelhecimento deve ser um tema de problematização e produção 

de conhecimento para que os atuais e futuros Assistentes Sociais criem mediações e sejam 

capazes de potencializar ações direcionadas à esta demanda contemporânea e que trará 

muitos desafios à toda a sociedade. 

Deste modo, a partir desta pesquisa, constata-se uma relação entre as tendências 

estabelecidas que são os desafios que este fenômeno ocasionará no âmbito dos direitos e 

proteção social e  que revelam a necessidade de se investir mais em políticas públicas 

concretas, visto que apesar do envelhecimento humano se apresentar como uma conquista 

da humanidade, este processo requer o atendimento de suas particularidades, porém as 

legislações que contemplam os idosos como um cidadão de direitos como a Constituição 

Federal de 1988 e outras legislações específicas como o Estatuto do Idoso e a Política 

Nacional do Idoso, não legitimam de fato a concretização dos direitos sociais, que devem 

ser respaldados com efetividade e eficiência para que esta população que não serve mais 

ao capital, e não vende mais a sua força de trabalho, possa viver com dignidade e seja 

protegido da própria exploração do homem pelo próprio homem na sociedade capitalista, na 

qual evidencia-se o desmonte de tudo o  foi construído historicamente, mas que deve ser 

contemplado, com novos investimentos por parte do Estado. 
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