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RESUMO 

         A Produção Científica é a forma pela qual a Universidade se faz presente no 

saber-fazer-poder ciência, é por meio dela que o pesquisador está colaborando para 

o desenvolvimento da ciência e fornecendo informações científicas à sociedade, de 

como o tema abordado está sendo pesquisado em diversos aspectos, entre os 

produtos podemos citar os anais de eventos voltados para ciência, palestras e 

principalmente os artigos de revista como foco da análise. Objetivou-se verificar e 

analisar a Produção Científica sobre Violência e Suicídio na Velhice, na base de 

dados SciELO, no período de 2008 à 2013, especificamente: verificar gênero dos 

autores; analisar o tipo de autoria; verificar o tipo de pesquisa; verificar o tipo de 

análise de dados e analisar as instituições envolvidas nas pesquisas. Foi realizada 

uma leitura detalhada dos artigos encontrados e os principais resultados 

demonstraram que 68,75% das pesquisas são do gênero feminino. Entre os estudos 

analisados, a autoria múltipla é a mais abordada com 69,69% dos trabalhos; 

verificou-se ainda que a maior parte dos estudos são descritivos (78,78%). Foi 

possível verificar que a maioria das pesquisas (60,61%) são qualitativas. Quanto as 

instituições envolvidas nas pesquisas, 88,89% são instituições públicas. Conclui-se 

que, a maioria dos autores são do gênero feminino e que há maior número de 

pesquisa de autoria múltipla. A maioria dos tipos de pesquisas apresentadas, são 

descritivas e a análise de dados dos artigos são em grande parte, qualitativas, 

realizadas em sua maioria, em instituições públicas. Possivelmente esses resultados 

revelam a dificuldade que a temática tem em realizar pesquisas experimentais e 

quase – experimentais, mostrando apenas a descrição do fenômeno. 

Palavras-chave: maus tratos, idoso, morte. 

 

INTRODUÇÃO 

       Segundo o IBGE (2012), a população de idosos dobrou nos últimos 50 anos, 

passando a representar 12,1% da população brasileira, ou seja, 23,5 milhões de 

pessoas. De acordo com Erbolato (2006), muitos são os fatores que contribuem para 

esse crescimento: desenvolvimento econômico, maior controle de doenças 

infecciosas, melhor acesso a água potável, instalações sanitárias e assistência à 

saúde, bem como o surgimento de novas tecnologias. Assim, como o Brasil é um 



país que está envelhecendo, o idoso passa a ter uma maior importância no cenário 

populacional do país.  

         A partir disso, a abordagem foi focada em diversos tipos de violência que 

ocorrem à população acima de 60 anos. Seja, a violência ocorrida pela sociedade e 

por sua vez, pelo próprio idoso em manter-se belo e vigoroso, a violência física 

quando o idoso decide eliminar a sua vida por meio do suicídio e também a violência 

que ocorre por parte dos cuidadores, na maioria das vezes, familiares.  

       Beauvoir (1990), foi uma das primeiras pesquisadoras, que ao analisar as várias 

formas de violência contra os idosos, chamou a atenção sobre esta espécie de 

“conspiração do silêncio”, 

 

                    Ninguém o ignora: A condição das pessoas idosas constitui hoje  

                    escândalo [...] devemos procurar compreender por que motivo a  

                    sociedade se acomoda com tanta facilidade a esta situação. De  

                    um modo geral ela fecha os olhos a todos os abusos, dramas,  

                    escândalos que abalam seu equilíbrio (Beauvoir, 1990, p.265). 

 

         A preocupação com os maus tratos contra idosos aparece em uma primeira 

publicação na Argentina em 1989 (Daichman, 1989), mas as primeiras investigações 

na América Latina só começam a surgir no final da década de 1990. 

         Na Argentina foi realizada uma pesquisa, investigando a “Percepção sobre o 

que é maus tratos na velhice”, coordenada por Aguas (1996). Os resultados 

mostraram que 90% percebiam maus tratos contra o idoso como agressividade, 

violência, insultos com palavras, falta de respeito, indiferença e abandono. Apenas 

10% referiam questões sociais e aspectos econômicos.  

         Esse mesmo estudo foi aplicado em quatro estados brasileiros (Rio de Janeiro, 

Minas Gerais, São Paulo e Paraná) em 1997. No Brasil, os maus tratos foram 

percebidos nos níveis macro e médio: num percentual de 65%. Idosos consideram 

maus tratos a forma preconceituosa como são tratados pela sociedade em geral, as 

baixas aposentadorias, os desrespeitos que sofrem no transporte público e a falta de 

leitos hospitalares para idosos. O nível micro só é relatado como abandono por parte 

das famílias (Machado, 1997). 

         Paz (2000), reportando-se a Beauvoir, avalia que no Brasil, o “silenciamento” e 

a invisibilidade, se dão pela fragilidade de ações sociais governamentais e de 



projetos políticos-econômicos. Para o autor, este contexto geraria processos de 

exclusão social, perdas ou violação de direitos e situações de violência.  

         Um aspecto a ser observado, refere-se a incompatibilidade existente entre a 

atual sociedade do consumo e da beleza e o idoso, pois este último convive com a 

decadência física natural do envelhecimento, sente-se socialmente e 

psicologicamente excluído, principalmente os idosos do gênero feminino.  

         A violência física contra o idoso ocorre e por mais surpreendente que possa 

parecer, por pessoas próximas às vitimas. Os familiares que deveriam proteger, 

muitas vezes são os mais desumanos com os idosos. Tueth (2000) afirma que casos 

envolvendo familiares, possivelmente apresentam maior prevalência do que aqueles 

em que os agressores são exploradores profissionais, que assediam a pessoa idosa 

através de ligações telefônicas ou visitas domiciliares. O autor acrescenta que a 

convivência no mesmo local e a dependência financeira dos familiares em relação à 

pessoa idosa, surge como fatores de risco para a exploração.  

        Quinn & Tomita (1986), realizaram um levantamento dos principais estudos 

desenvolvidos nos Estados Unidos sobre abuso contra idosos. A conclusão de seu 

estudo desenvolvido na década de 1980 confirmou a existência de situações de 

violência contra o idoso no interior da família, apontando o seguinte perfil da vítima: 

mulher com 75 anos de idade ou mais, viúva, física ou emocionalmente dependente, 

na maioria das vezes residindo com familiares, um dos quais é o seu agressor. O 

perfil básico desse agressor é um adulto de meia-idade, geralmente um filho, em 

geral financeiramente dependente da vítima e com problemas mentais e/ou 

dependente de álcool ou de drogas. 

          De acordo com (Minayo, 2003), as violências contra pessoas mais velhas 

precisam ser vistas sob, pelo menos, três parâmetros: demográficos, sócio-

antropológicos e epidemiológicos. No primeiro caso, deve-se situar o recente 

interesse sobre o tema, vinculado ao acelerado crescimento nas proporções de 

idosos em quase todos os países do mundo. Esse fenômeno quantitativo repercute 

nas formas de visibilidade social desse grupo etário e na expressão de suas 

necessidades. No Brasil, por exemplo, dobrou-se o nível de esperança de vida ao 

nascer em relativamente poucas décadas, em uma velocidade muito maior que os 

países europeus  que levaram cerca de 140 anos para envelhecer.  

         No caso brasileiro, as violências contra a geração a partir dos 60 anos se 

expressam em tradicionais formas de discriminação, como o atributo que 



comumente lhes é impingido como "descartáveis" e "peso social". Por parte do 

Estado, esse grande regulador do curso da vida, o idoso hoje é responsabilizado 

pelo custo insustentável da Previdência Social e, ao mesmo tempo, sofre uma 

enorme omissão quanto a políticas e programas de proteção específicos. Em 1994 

foi promulgada a Lei Federal 8.842 (Brasil, 1994), buscando ordenar a proteção aos 

idosos. No entanto, como é o caso de muitas leis no Brasil, a implementação é ainda 

precária. No âmbito das instituições de assistência social e saúde, são freqüentes as 

denúncias de maus tratos e negligências. Mas nada se iguala aos abusos e 

negligências no interior dos próprios lares, onde choque de gerações, problemas de 

espaço físico, dificuldades financeiras costumam se somar a um imaginário social 

que considera a velhice como "decadência" (Minayo & Coimbra Jr., 2002).  

        De acordo com Zirmerman (2005), em princípio os maus tratos em relação aos 

idosos, praticado pela família e pelos cuidadores são causados mais pela falta de 

preparo do que por má vontade. Existem casos de famílias pobres que maltratam os 

velhos física ou moralmente devido as condições de carência econômica. O mesmo 

autor também relata que, muitos idosos demenciados, por exemplo, ficam presos em 

casa, por vezes amarrados, pois, os filhos e netos precisam sair para trabalhar e não 

podem deixá-los soltos, sozinhos. Mas, evidentemente as melhores condições 

financeiras não livram os idosos dos maus tratos. 

         Segundo pesquisas realizadas por Minayo e Cavalcante (2010), a depressão é 

o mais relevante fator associado ao suicídio. As causas da depressão são inúmeras, 

e podem ser encontradas em fatores genéticos, biológicos ou psicológicos e em 

circunstâncias sociais e ambientais. A depressão leva ao isolamento que se associa 

ao suicídio, em casos extremos. Na população idosa, esses fatores se 

potencializam, não porque seja naturalmente depressiva pela idade, conforme 

lembra Beeston (2006), mas porque costumam ocorrer mudanças profundas na 

forma de levar e de encarar a vida.  

        É preciso atentar à situação dos homens idosos e tratar o momento pós-

trabalho e o tempo da aposentadoria como oportunidade para novas realizações. 

Deve-se incentivar o cultivo de amizades, de relacionamentos, de contato humano e 

de diálogos intergeracionais como elementos protetores contra a depressão e a 

autodestruição entre idosos. É preciso oferecer atenção especializada a esse grupo 

social, para que os idosos encontrem nos profissionais, orientação e incentivo para 

viver e não para morrer.É necessária uma abordagem do envelhecimento, de forma 



abrangente e sistêmica, visando ao bem estar, ao atendimento cuidadoso e eficaz 

que conspira a favor da vida e é antídoto para o suicídio. (Minayo, Pinto, Assis, 

Cavalcante & Mangas, 2012).  

        É a partir da produção científica que o conhecimento produzido na universidade 

é democratizado, levando até a sociedade informações e alternativas para a 

resolução de seus problemas, visando o desenvolvimento social. A produção 

científica é um instrumento que a universidade dispõe para transmitir informações à 

sociedade. 

 

OBJETIVOS 

       Objetivou-se verificar e analisar a Produção Científica sobre Violência e Suicídio 

na Velhice, na base de dados SciELO, no período de 2008 à 2013, especificamente: 

verificar gênero dos autores; analisar o tipo de autoria; verificar o tipo de pesquisa; 

verificar o tipo de análise de dados e analisar as instituições envolvidas nas 

pesquisas. 

 

METODOLOGIA 

         Os dados obtidos na pesquisa, foram coletados na base de dados SciELO – 

Scientific Electronic Library Online (Biblioteca Científica Eletrônica em Linha). 

         Esta base de dados é utilizada para a publicação de trabalhos acadêmicos, 

visando às necessidades da comunicação científica entre os países em 

desenvolvimento. A metodologia SciELO é composta por bases de dados 

bibliográficos e textos completos, pela publicação eletrônica. Além de revistas 

eletrônicas é composta também por base de dados internacionais, como o LILACS e 

MEDLINE. 

          O objetivo desta base de dados, é implementar uma biblioteca eletrônica de 

fácil acesso a todos e a constante atualização e os avanços ao projeto, estão 

progredindo para que isso ocorra. 

 

 

 

 



DESENVOLVIMENTO 

       As consultas foram realizadas nos períodos de 2008 à 2013 por meio das 

palavras-chave: maus tratos, idoso e morte. Foram levantados 33 artigos sobre a 

temática e após a leitura detalhada de cada artigo, foram feitos os registros na 

planilha eletrônica para então ser feita a tabulação dos dados. Foi utilizada uma 

planilha eletrônica e as análises foram divididas em colunas e a distribuição dos 

artigos em linhas. Os dados foram colocados respectivamente na linha 

correspondente a variável estudada. Após o preenchimento de todas as áreas, foi 

feita a contagem dos dados para a elaboração das tabelas. 

 

RESULTADOS      

       Os resultados são apresentados de acordo com cada variável dos objetivos, e 

para a análise estatística foi considerado o nível de significância de 0,05, que é 

aceitável nas ciências humanas e do comportamento. Inicialmente foi realizada a 

análise do gênero dos autores e os resultados encontram-se na Tabela 1. 

      

         Pode-se observar na Tabela 1, que 68,75% dos autores são do gênero 

feminino, 20,83% são masculino e somente 10,42% não foi possível identificar, pois 

não houve associação do nome do autor ao gênero. Foi aplicado o Qui-quadrado e o 

resultado obtido mostra que, X²o = 27,87 (X²c = 3,84; n.sig = 0,05 e n.g.l = 1), 

portanto, existe diferença estatisticamente significante entre o gênero dos autores. 

Com estes dados, pode-se perceber que os autores do gênero feminino estão mais 

familiarizados com esta temática em relação aos pesquisadores masculinos. 

       Outro aspecto estudado neste trabalho é o tipo de autoria. O resultado deste 

estudo específico será apresentado na Tabela 2. 

 

Tabela 1 - Gênero dos autores     

Gênero n % 

Feminino 33 68,75 
Masculino 10 20,83 
Não identificado 05 10,42 

Total 48 100 



 

        A Tabela 2 mostra que, os tipos de autoria são em sua maioria (69,69%) de 

autoria múltipla, 27,28% de dupla autoria e 3,03% são de autoria individual. O 

resultado obtido no Qui-quadrado foi X²o = 6,12 (X²c = 3,84; n.sig = 0,05 e n.g.l = 1), 

havendo diferença estatisticamente significante entre o tipo de autoria. Os resultados 

obtidos evidenciam a carência de trabalhos de dupla autoria e individual, referente a 

temática, visto a grande quantidade de pesquisas realizadas por autoria múltipla, é 

importante lembrar que a visão múltipla de um fenômeno mostra o desenvolvimento 

de uma área ou tema.  

         O tipo de pesquisa será o foco da próxima análise e terá seus resultados 

apresentados na Tabela 3. 

       

       Na Tabela 3, foi verificado que 78,78% são pesquisas descritivas, 18,19% são 

experimentais e 3,03% são pesquisas teóricas. Para verificar se há diferença 

estatística entre o tipo de pesquisa utilizada, foi aplicado o Qui-quadrado e o 

resultado obtido foi X²o = 12,5 (X²c = 3,84; n.sig = 0,05 e n.g.l = 1) neste caso, existe 

diferença estatisticamente significante entre o tipo de pesquisa utilizada pelos 

autores. Com estes dados pode-se verificar que há maior interesse dos autores em 

realizar pesquisas descritivas, visto que os autores realizam mais levantamento de 

dados sobre a temática e apresentam ter pouco foco em pesquisas correlacionais, 

experimentais e quase experimentais. 

 

Tabela 2 - Tipo de autoria dos artigos     
Autoria n % 
Múltipla 23 69,69 
Dupla 09 27,28 
Individual 01 3,03 
Total 33 100 

Tabela 3 - Tipo de pesquisa utilizada nos artigos     

Tipo de pesquisa n % 

Descritiva 26 78,78 

Experimental 06 18,19 

Teórica 01 3,03 

Total 33 100 



       A quarta análise feita, foca o tipo de análise de dados dos artigos, e seus dados 

são apresentados na Tabela 4. 

        

       Observa-se na Tabela 4, que 60,61% foram análises qualitativas e 39,39% 

foram análises mistas, sendo, tanto qualitativa quanto descritiva. Com os resultados 

obtidos, foi possível aplicar o Qui-quadrado e verificar que, X²o = 1,48 (X²c = 3,84; 

n.sig = 0,05 e n.g.l = 1) portanto, não existe diferença estatisticamente significante 

entre o tipo de análise de dados dos artigos. Estes resultados mostram que, o tipo 

de análise dos artigos são possivelmente iguais.   

        A última análise do presente estudo, focou nas instituições envolvidas nas 

pesquisas e seus resultados são apresentados na Tabela 5. 

    

      Pode-se observar na Tabela 5, que 88,89% são pesquisas realizadas em 

instituições públicas e apenas 11,11% são de instituição particular. Esses dados 

mostram que as instituições privadas devem incentivar seus alunos e professores na 

produção do conhecimento, estimulando assim o seu desenvolvimento sobre a 

temática. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

      Tendo em vista os dados resultantes da análise de produção científica, pode-se 

concluir que os autores dos artigos consultados sobre Violência e Suicídio na 

Velhice, são em sua maioria do gênero feminino, isto mostra a pouca familiaridade 

dos autores do gênero masculino com a temática abordada. 

Tabela 4 - Tipo de análise de dados dos artigos     
Análise de dados n % 
Qualitativa 20 60,61 
Mista 13 39,39 
Total 33 100 

Tabela 5 - Tipo de instituição     
Instituição n % 
Pública 32 88,89 
Privada 04 11,11 
Total 36 100 



      A respeito do tipo de autoria dos artigos analisados, os dados demonstram um 

predomínio da autoria múltipla e mostra uma ampla visão dos autores em realizar 

trabalhos em conjunto, possivelmente demonstrando um desenvolvimento 

interdisciplinar e multidisciplinar sobre a temática. 

      Dos tipos de pesquisas analisados, houve um predomínio de pesquisas do tipo 

descritivas e um número muito baixo de pesquisas experimentais, correlacionais e 

quase-experimentais. Os resultados demonstram maior interesse dos autores em 

realizar levantamento de dados, a intervir sobre o tema. 

      Quanto à análise de dados, houve maior utilização da análise qualitativa e mista, 

isto evidencia a preferência dos autores em realizar pesquisas de caráter descritivo. 

     Sobre as instituições que os autores dos artigos pertencem, os dados 

encontrados indicam que há um predomínio de instituições públicas, estes 

resultados demonstram que as instituições públicas incentivam mais os seus alunos 

e professores na área científica e as instituições particulares não apresentam esse 

mesmo foco. 
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