Anais do Conic-Semesp. Volume 1, 2013 - Faculdade Anhanguera de Campinas - Unidade 3. ISSN 2357-8904

TÍTULO: METANÁLISE SOBRE AGRESSÕES CONTRA PESSOAS NA TERCEIRA FASE DA VIDA
CATEGORIA: EM ANDAMENTO
ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS
SUBÁREA: PSICOLOGIA

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU

AUTOR(ES): JOSIANE CADEDO DA SILVA, ANDREIA ARAUJO DA SILVA, FÁBIO BARBOZA
PEREIRA, RENATA MILLENA MONTEIRO DELGADO
ORIENTADOR(ES): MARCELO DE ALMEIDA BURITI

RESUMO
A presente pesquisa abordou o tema sobre violência contra os idosos, uma
vez que tal população vem crescendo consideravelmente. O objetivo foi verificar e
analisar a produção científica sobre o tema, no período de 2008 a 2012, a partir de
um levantamento bibliográfico na base de dados Scielo. Realizou-se estudo
descritivo e a estatística utilizada foi o percentual. Os resultados mostraram que
quanto ao tipo de análise de dados, a maioria, 55,00% dos artigos foram de
categoria mista, e quanto ao tipo de literatura utilizada, a maioria, 47,62% foram
artigos periódicos e 3,66% literatura cinzenta. Concluiu-se que são necessários no
Brasil, mais estudos sobre o assunto em questão para melhor análise dos dados.
Palavras-chave: Idoso. Violência. Envelhecimento.
INTRODUÇÃO
Esta pesquisa teve como objetivo levantar dados com relação aos estudos
sobre envelhecimento, pois a velhice em um país como o Brasil tornará um desafio,
devido à falta de infraestrutura, políticas públicas e profissionais capacitados para
atendê-los, uma vez que a população idosa do país em 2012 ultrapassou os 23
milhões.
O Estatuto do Idoso foi criado em 2003 com o intuito de assegurar os direitos
básicos do cidadão. A idade cronológica para se declarar idoso perante a lei é igual
ou superior a 60 anos e afirma também que, o Estado e a família devem amparar os
idosos oferecendo-lhes boa qualidade de vida e bem estar.
Termos como maus-tratos e negligência foram usados para se falar da
violência, agressões físicas, abusos psicológicos, sexuais, as negligências no geral
bem como o abuso financeiro, também são violências contra o idoso segundo
Minayo (2003), citado por Santos, Silva, Carvalho e Menezes (2007), além da cultura
ser um fator agravante, pois os direitos são vistos como benefícios e privilégios,
levando-os às exclusões sociais, segundo Lopes (2006), citado por Araújo, Amaral,
Sá, Azevedo e Lobo Filho (2012).
Witter e Christofi (2007) afirmaram que “a análise da produção científica
propõe uma reflexão sobre o andamento do conhecimento que está sendo produzido”
(p. 37), ou seja, mais do que levantar dados, é preciso investigar com mais rigor
todas as possibilidades de um determinado assunto para que, caso esteja obsoleto
possa ser atualizado, buscando assim um avanço para contribuir com o
enriquecimento do saber científico.

OBJETIVOS
Esta pesquisa tem por objetivo verificar e analisar a produção científica sobre
o tema “Violência contra a pessoa Idosa” no período de 2008 a 2012 na base de
dados Scielo.
Os objetivos específicos da pesquisa são: verificar o tipo de análise de dados
e levantar o tipo de literatura utilizada pelos autores.
METODOLOGIA
As análises foram feitas com base nos artigos publicados na base de dados
Scielo (Scientific Eletronic Library Online), que é produto da cooperação entre a
FAPESP (Fundação de Amparo à pesquisa do Estado de São Paulo), BIREME
(Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde),
instituições nacionais e internacionais relacionadas com a comunicação científica e
editores científicos. O período de pesquisa foi de 2008 a 2012.
DESENVOLVIMENTO
O acesso foi feito na base de dados Scielo e no formulário de pesquisas
foram utilizadas as palavras-chave: idoso, violência e envelhecimento. Os artigos
foram selecionados e organizados em planilhas eletrônicas.
RESULTADOS E PRELIMINARES
Os dados foram apresentados em forma de números, por meio de tabelas de
frequência acumulada, sendo um trabalho descritivo e a estatística usada é o
percentual.
Tabela 1 - Tipologia das Análises de Dados
Análise de Dados
n
Mista

%

10

55,00

Qualitativo

7

39,00

Quantitativo

1

6,00

Total

18

100,00

Os dados da Tabela 1 mostram os resultados quanto ao tipo de análise de
dados dos artigos, onde 55,00% dos artigos são mistos, ou seja, composto por
análises qualitativas e quantitativas e apenas 6,00% deles possuem análise de
dados quantitativa.

Tabela 2 - Tipo de Literatura Utilizada Pelos Autores
Tipo de Literatura
n
Branca

%

105

19,23

20

3,66

260

47,62

23

4,21

Outros

138

25,28

Total

546

100,00

Cinzenta
Artigos Periódicos
Artigos Online

Ao analisar os dados da Tabela 2, pode-se observar que, quanto ao tipo de
literatura utilizada como base para as pesquisas, 47,62% são artigos periódicos e
apenas 3,66% literatura cinzenta.
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