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RESUMO: 

 
Pesquisar a formação profissional do assistente social no Brasil focalizando processo de 
envelhecimento humano tem por objetivo compreender o processo de formação 
profissional e forma de preparação sobre a temática com investimento na qualificação da 
formação, voltada para demandas do mundo contemporâneo. Trata-se de pesquisa quali-
quantitativa de abrangência nacional com universo de 305 escolas, das quais 21 foram 
selecionadas por critérios pré-estabelecidos. As escolas apontaram disciplinas eletivas, 
optativas, obrigatórias, ações extensionistas e de pesquisa como forma de abordar o 
envelhecimento humano através dos tópicos: sociedade, envelhecimento, direitos e 
proteção social e política social como predominância dos conteúdos. 

 
Palavras chave: Envelhecimento humano. Formação 
profissional.  Serviço social 

 
 
Abstract 
 
Search the professional training of social workers in Brazil focusing on human aging 
process aims to understand the professional training process and form of preparation on 
the subject with investment in skills training focused on demands of the contemporary 
world. It is a nationwide qualitative and quantitative research with population of 305 
schools, of which 21 were selected for pre- established criteria. Schools pointed electives, 
optional, mandatory, extension activities and research as a way to address human aging 
through the topics: society, aging, rights, social protection, and social policy as 
predominance of content. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

A inserção cada vez maior do Assistente Social nas organizações públicas e 

privadas está marcada pelo desenvolvimento e implantação do trabalho com qualidade, 

conduzido por interesses, objetivos, metas e finalidades direcionado por demandas que 

se apresentam diretamente e indiretamente para o profissional de Serviço Social, 

tornando-se desafios reais que potencializam o trabalho do profissional tendo o homem 

como sujeito essencial do trabalho nas organizações direcionadas por políticas públicas 

de natureza governamental e não governamental. 

Organizações que atuam em diferentes áreas e que vão atender a 

multiplicidade de demandas advindas da situação de vulnerabilidade do homem inserido 

na sociedade atual, que deve ser analisada estruturalmente e conjunturalmente. 

Homem que segundo dados demográficos vêm ganhando dimensão quantitativa 

vertiginosa referente ao seu processo de envelhecimento humano. 

Dados demográficos de institutos respeitados cientificamente têm apontado 

que o segmento de pessoas acima de sessenta anos de idade tem extraordinariamente 

crescido, requerendo atenção e respostas das políticas sociais e da atuação dos 

profissionais, dentre eles, o assistente social pelo significado social de sua profissão 

historicamente e também pela sua atuação direcionada a população idosa. 

O processo de envelhecimento aponta para as políticas governamentais e não 

governamentais nas áreas de saúde, assistência social, habitação e lazer um volume de 

demandas onde o Serviço Social tem que desenvolver o seu trabalho, mas necessita para 

tanto, estar capacitado para os desafios do mundo contemporâneo, partindo do 

entendimento da demanda imediata e sustentada na qualidade instrumental da ação 

profissional do serviço social. 

Desta forma, é na capacitação que tem como ponto inicial à formação no 

ensino superior, onde os currículos apresentam diretrizes fundamentais para o processo 

de formação situado no projeto político pedagógico da graduação em serviço social. 

Consideramos que o processo de graduação deve contemplar uma formação 

habilitando para o exercício profissional onde o profissional venha a ocupar espaços 

ocupacionais que tem crescido e guardada as especificidades próprias da atuação do 
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Serviço Social, dado a complexidade da realidade social das expressões postas ao 

projeto profissional do serviço social. 

O envelhecimento humano tem remetido a necessidade de um trabalho 

extremamente técnico e através da somatória entre as áreas configurando-se assim o 

trabalho em equipe multiprofissional, demarcado pela gestão de programas, projetos e 

serviços sócio-assistenciais que compõe o trabalho para o Assistente Social. 

Para Goldman; (2005) 

O assistente social deve atuar, sempre que possível, com os demais 

profissionais, numa ação interdisciplinar que congregue esforços no seu 

fazer cotidiano e na aliança de parceiros para a consolidação dos direitos 

dos idosos, principalmente os da seguridade social: saúde, previdência e 

assistência social. São importantes também ações profissionais na esfera 

da educação, não só para os idosos, mas para todas as gerações, para que 

aprendam a conhecer e a respeitar os idosos, para que estabeleçam laços 

sociais de intercambio intergeracionais e para que se preparem para a 

velhice. 

 
Neste sentido, cabe buscar conhecimento sobre como o envelhecimento 

humano é tema na grade curricular e de que forma é tratado no decorrer do curso; a 

natureza das atividades e a centralidade dos conteúdos. 

Ao atuar com as demandas do envelhecimento humano o assistente social 

deve estar capacitado para atuar indo além da execução de serviços, atingindo a gestão 

que possibilita o delineamento da política e um papel estratégico nas equipes técnicas 

dando identificação nos espaços ocupacionais sobre as especificidades próprias da 

atuação do assistente social, que segundo Martinelli (1998) “a profissão se efetiva e se 

caracteriza pela sua dimensão social”. 

Desta forma, consideramos compreender como tem sido no processo de 

graduação em Serviço Social a habilitação e formação para o exercício profissional junto 

à temática do envelhecimento humano. Tendo como foco a compreensão analítica sobre 

como o tema é discutido na formação profissional do assistente social; em quais 

atividades ocupa lugar nos projetos pedagógicos dos cursos, preparando seus alunos 

para uma atuação crítica na direção da garantia dos direitos sociais, homem usuários dos 

serviços institucionais. 
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Assim, justifica-se a importância de desvelar os referenciais e a forma com que 

o Assistente Social tem sido preparado na sua graduação para uma atuação qualificada e 

competente para atender as diretrizes, princípios e objetivos das políticas sociais, 

especificamente na área do envelhecimento humano. 

A educação formal tem como finalidade a preparação dos cidadãos e de 

profissionais para atuarem frentes as demandas da sociedade contemporânea. 

Na sociedade atual a estimativa estatística do envelhecimento populacional é 

preocupante pela própria individualidade do homem que envelhece bem como pelas 

respostas que o Estado dá através das políticas sociais frente ao desdobramento do 

envelhecimento populacional. Respostas objetivamente têm ser dadas através de 

serviços e recursos para o idoso, considerando que os serviços das políticas sociais na 

sua execução têm na equipe de profissionais o desafio de estarem preparados para uma 

demanda e tem como referencia básica, ações profissionais.  

Neste sentido particularizamos o assistente social como componente da 

equipe de executores das políticas sociais, e focalizamos como a formação das escolas 

de serviço social está investindo no tema envelhecimento como preparação para atender 

este segmento.  

Desta forma, compreender o processo de formação do Assistente Social em 

cursos de graduação de serviço social no Brasil e a forma de preparação sobre a temática 

envelhecimento humano; mapear as escolas de serviço social no Brasil com registro no 

MEC e filiadas a ABEPSS por regiões e levantar as atividades do projeto pedagógico dos 

cursos que contemplam a questão do envelhecimento humano, são alguns dos nossos 

objetivos. 

 
 
2. DESENVOLVIMENTO 
 
 
2.1 Metodologia da pesquisa 
 
 

A pesquisa de natureza quanti-qualitativa foi desenvolvida entre os anos de 

2013/2014, tendo como universo os cursos de graduação de natureza pública e privada 

com registro no MEC (Ministério da Educação e Cultura) através da utilização do 

endereço eletrônico dos cursos reconhecidos, inscritos e filiados à Associação Brasileira 
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de Ensino e Pesquisa em Serviço Social - ABEPSS, identificadas por regiões geográficas 

do estado nacional brasileiro, totalizando 305 escolas. A identificação das escolas 

particularizadas quantitativamente por regiões totalizou: região norte 26 escolas, região 

nordeste 82, região centro-oeste 22, região sudeste 148 e região sul 27. 

 

Tabela 1 
Escolas de Graduação em Serviço Social No Brasil 

REGIÃO PÚBLICA PRIVADA TOTAL Total % 

Norte 6 20 26 7,9 

Nordeste 19 63 82 25,0 

Centro 
Oeste 

3 19 22 6,7 

Sudeste 17 131 148 45,0 

Sul 9 18 27 8,2 

TOTAL 54 251 305 92,80 

 

O prosseguimento metodológico ocorreu através do mapeamento por 

endereço eletrônico (sites) das escolas e o rastreamento sobre os projetos pedagógicos 

buscando informações sobre a temática através da leitura das informações contidas nos 

projetos dos cursos e documentos similares sobre como e de que forma o tema 

envelhecimento esta sendo abordado nos cursos de graduação, resultando em 21 

escolas, sendo 10 escolas públicas, 11 privadas que fazem o investimento da temática da 

pesquisa na formação profissional. 

 
Tabela 2 
Escolas com investimento no tema envelhecimento humano na formação profissional 

REGIÃO ESTADO ESCOLAS NATUREZA 

Norte Pará Universidade Federal do Pará Pública/Federal 

Nordeste Rio grande Norte Universidade Estadual Rio 
Grande Norte 

Pública/Estadual 

 Alagoas Universidade Federal Alagoas Pública/Federal 

 Pernambuco Universidade Federal 
Pernambuco 

Pública/Federal 

Centro-
Oeste 

Minas Gerais Universidade Ouro Preto Pública/Federal 

Sudeste Rio de Janeiro Centro Universitário Augusto 
Mota 

Privada 

  Centro Universitário de Volta 
Redonda 

Privada 

 São Paulo Universidade Cruzeiro do Sul Privada 



 

 6 

Londrina PR, de 09 a 12 de Junho de 2015. 

 Espírito Santo Escola Superior C. S. C. de 
Vitória 

Privada 

  Faculdade Novo Milênio Privada 

Sul Paraná Universidade Estadual Centro 
Oeste 

Pública 

 Santa Catarina Universidade do Sul Santa 
Catarina 

Pública 

 Rio Grande Sul Universidade Federal do 
Pampa 

Pública 

  Universidade do Rio Grande 
Sul 

Pública 

  Universidade Federal Santa 
Maria 

Pública 

  Centro Universitário 
Franciscano 

Privado 

  PUC Rio Grande Sul Privada 

  Universidade de Santa Cruz do 
Sul 

Privada 

  Universidade do Vale do Rio 
dos Sinos 

Privada 

  Universidade Luterana do 
Brasil 

Privada 

 

Com referencia a quantificação das escolas que apresentam investimento na 

temática envelhecimento humano, o equilíbrio se manteve entre as escolas de natureza 

pública (10) e privada (11). Em relação às regiões do país, a maior concentração esta 

para a região sul do país. 

Com a coleta de dados através dos endereços eletrônicos procedeu-se a 

construção dos mapas informativos, organização e análise dos dados, norteado pelos 

objetivos da pesquisa e analisados quantitativamente por medida estatística e 

qualitativamente por análise temática dos conteúdos identificados sobre envelhecimento 

humano. 

 

Tabela 3 
Formas de investimento na temática envelhecimento humano 

REGIÃO NATUREZA/ ATIVIDADE CONTEÚDO 
Norte Disciplina eletiva Sociedade e envelhecimento 
Nordeste Disciplina optativa Direito do Idoso 
 Disciplina grade curricular Estatuto do Idoso 
 Disciplina Eletiva Conceitos básicos de Gerontologia 
Centro 
Oeste 

Disciplina Política Social Setorial IV Idoso e 
deficiente - Educação 

Sudeste Disciplina grade curricular Serviço Social e Política de Saúde e 
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Idoso. Oficina Formação Profissional no 
campo jurídico e Idoso. 

 Disciplina Eletiva Violência doméstica contra criança 
adolescente, mulher e idoso. 

 Disciplina grade curricular Oficina temática envelhecimento 
 Disciplina grade curricular Questão geracional e Serviço Social, 

infância, adolescência idoso e 
cidadania. 

 Projeto de extensão Atenção à saúde de adultos e idosos 
Sul Disciplina grade Psicologia do desenvolvimento humano 
 Disciplina optativa Serviço social e envelhecimento 
 Disciplina grade Política da pessoa idosa 
 Projeto de pesquisa Assistência social idoso enquanto 

direitos de proteção social 
 Disciplina Introdução à questão do envelhecimento 
 Disciplina Políticas públicas para a terceira idade 
 Disciplina optativa Gerontologia social 
 Disciplina Direitos sociais e políticas para idosos 
 Disciplina Política do idoso 
 Disciplina optativa Terceira idade 
 Disciplina optativa Serviço social e gerontologia 

 
A predominância na temática esta centralizada através da oferta de disciplinas 

sejam elas eletivas (03), optativas (05) e obrigatórias (11), ações extensionistas (01) e de 

pesquisa (01). Referente aos temas das disciplinas, os mesmos transitam entre política 

social enquanto política pública, as políticas públicas, a formação do serviço social e 

envelhecimento e gerontologia enquanto uma ciência voltada para os desdobramentos do 

envelhecimento humano na sociedade.  

Segundo Pereira (2005) [...] não há ainda nos cursos de Serviço Social 

brasileiros diretrizes e política de formação profissional para o atendimento do idoso tal 

como previsto na portaria nº. 56, de 25 de Novembro de 2004, da Secretaria de Ensino 

Superior (SESu) do Ministério da Educação, que, em seu enunciado e no art. 1º, assim 

dispõe “O Secretário de Educação Superior do Ministério da Educação, no uso de suas 

atribuições legais resolve: art. 1º Criar Comissão Especial com a finalidade de elaborar 

diretrizes e propor políticas para a formação de profissionais aptos ao atendimento do 

idoso”. 

 

2.2 Resultados e discussão 
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O tema envelhecimento humano na formação de graduação de assistentes 

sociais nas escolas pesquisadas pela análise quantitativa demonstra um investimento 

pouco significativo considerando que políticas sociais como um formato de serviços 

voltados para as necessidades do contingente vertiginoso de cidadãos brasileiros 

envelhecendo e envelhecidos deve ser preocupação do estado, das escolas formadoras, 

dos profissionais que atuam com a temática e da sociedade como um todo. 

Assim, o irreversível aumento da população idosa detectado há décadas, 

acarretou demandas e a necessidade de organização e novas formas de políticas 

públicas que atendessem esse segmento presente na sociedade. Segmento no qual o 

Serviço Social apresenta um compromisso técnico direcionado para os direitos sociais 

que segundo Martinelli (1998) “é o núcleo fundante da democracia, terreno fecundo para o 

exercício da cidadania”. 

Preocupação que se refere a uma fase da vida que demanda fortemente 

financiamento, serviços, equipamentos sociais e formação de profissionais que tem as 

escolas como responsáveis pelas especificidades e particularidades dos segmentos em 

geral e particularmente do idoso. 

Outras formas de demarcar a etapa do envelhecimento foram surgindo com o 

aumento dos estudos e pesquisas a respeito, nas áreas biológicas e sociais. Mas, é na 

sociedade contemporânea que ela se apresenta da forma mais perversa, ou seja, 

estruturada pelo modo capitalista de ser, pelo o que o indivíduo pode adquirir no curso da 

vida tornando-se mais ou menos velho, de acordo com o seu poder aquisitivo, desta 

forma, não é mais o tempo que nos torna velhos, e sim a programação prévia da 

improdutividade, o ficar fora do tempo. 

O campo profissional de atendimento à população idosa é bastante amplo com 

tendências de ascensão a curto, médio e longo prazo, devido ao aumento geográfico e às 

demandas crescentes de produtos e de serviços. 

Particularidades do envelhecimento humano devem ir além da formação 

generalista das escolas de serviço social no Brasil. As escolas pesquisadas revelaram 

preocupação em seus projetos de formação com a temática envelhecimento humano que 

esta acontecendo independente de região geográfica e do aumento da expectativa de 

vida, tornando fundamental a capacidade técnica dos profissionais para atuar com o 

segmento idoso direcionado para a autonomia, o recolocar do significado de ser idoso na 
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sociedade, a reconstrução do papel do idoso na família e a proteção social referente aos 

mesmos. Entendemos que o suporte para a ação deve ser parte integrante da formação 

de graduação através de disciplinas, projetos e outras atividades que invista no tema 

envelhecimento humano. 

Pereira (2005) “por ser uma profissão que atua com constantes interações com 

as políticas e os direitos sociais, o serviço social não pode ficar alheio ‘a tematização do 

fenômeno do envelhecimento”. 

Importante ressaltar que o tema envelhecimento pelas escolas pesquisadas 

vem sendo trabalhado através de conteúdos e práticas extensionistas e de pesquisa, 

apontando assim tendência a atender necessidades dos espaços ocupacionais da 

profissão do Assistente Social que possibilite ações tecnicamente efetiva direcionada por 

demandas que indicam tendências profissionais do mercado de trabalho no mundo 

contemporâneo. 

 

 

3. CONCLUSÃO  

 

 

O exercício profissional do assistente social tem como base a formação de 

graduação em serviço social que deve ter investimento na temática envelhecimento 

humano com recorte para a dimensão social da vida, de forma imperativa deve revisar e 

recolocar o seu arsenal operativo, teórico e analítico para subsidiar e desenvolver 

políticas sociais com foco na ampliação da proteção social pública para o idoso. 

Temáticas que venham atender as mudanças da realidade brasileira e as necessidades 

do mercado de trabalho para o Serviço Social. 

Com referencia à proteção social do idoso o investimento das escolas 

pesquisadas na formação de graduação indicou uma qualificação direcionada para a 

relação sociedade, envelhecimento, direitos dos idosos e política social, campos 

específicos e predominantes para atuação do Assistente Social. 

Dessa forma as indicações da pesquisa vêm contribuir com elementos 

necessários para uma formação frente às particularidades da vida social configurada 

como demandas para o exercício profissional. Assim o profissional deve ser constitutivo 
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de um perfil que indique competência recaindo em um desempenho inovador e qualificado 

frente às demandas do mercado de trabalho para o Serviço Social. 

A pesquisa em serviço social tem contribuído com a produção e a 

disseminação de conhecimentos principalmente com temas de relevância social que 

subsidia debates de interesse da profissão e da sociedade como um todo. 

Debates que tem nas escolas de serviço social o lócus para o aprofundamento 

principalmente sobre a formação profissional, o trabalho do assistente social nos espaços 

sócio-ocupacionais, atribuições e competências e as demandas paras a profissão. 

Portanto as escolas devem se colocar de forma flexível frente às demandas 

atuais direcionando seus projetos pedagógicos com indicações de uma formação 

inovadora no sentido da abertura para as necessidades dos campos educacionais, indo 

além de formações acadêmicas encasteladas e idealistas de base teórica e metodológica 

desarticulada das necessidades do mercado de trabalho. 

 
REFERÊNCIAS: 
 
 

BARIN, Laurence. Análise de conteúdo. Lisboa, Portugal. Ed. Edições70 1977. 

DEBERT, Guita. A. A reinvenção da velhice: Socialização e processo de reprivatização do 

envelhecimento. São Paulo, Brasil. Ed. Universidade de São Paulo, 1999. 

GOLDMAN, Sara Nigri. Envelhecimento e ação profissional do Assistente social. In: 

Caderno especial nº 08 O serviço social e a questão do envelhecimento, Rio de Janeiro, 

Brasil, 2005. 

MARTINELLI, Maria Lúcia. O serviço social na transição para o próximo milênio. São 

Paulo, Brasil. Revista Serviço Social e Sociedade nº57, 1998. 

PEREIRA, Potyara A P. Formação em serviço social, política social e o fenômeno do 

envelhecimento. Brasília, Brasil. Seminário sobre educação e envelhecimento 

populacional no Brasil. 11 a 12 maio 2005 MEC/SESU/CAPES,2005. 

PROJETO PESQUISA Nº08112 O processo de envelhecimento humano na formação 

profissional do assistente social em cursos de serviço social no Brasil. Universidade 

Estadual de Londrina – UEL Londrina, 2013/2014. 

 


