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RESUMO 

A pesquisa teve como objetivo tornar visível as lógicas e motivações presentes na violência de 
gênero praticada contra idosos/as, atos de violência doméstica, aspectos específicos e universais 
vivenciados por estes grupos no cotidiano das relações familiares, acentuadas gradativamente 
em Aracaju, priorizando-se idosos da Universidade Aberta da Terceira Idade (UNATISE/UFS) 
e dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) de Aracaju. Adotou-se o suporte 
teórico da abordagem sócio histórica, com base em ideias de vários autores que teorizam sob a 
perspectiva adotada, enfatizando-se a compreensão dos fenômenos a partir de seu acontecer 
histórico, cujo particular é considerado uma instância da totalidade social. A pesquisa de 
natureza qualitativa realizou-se por meio de diferentes fontes de informação: documentos e 
estatísticas desagregadas por sexo (2017/1-2018) no período da vigência do projeto de IC do 
NUPATI, IBGE, Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), Boletins de Ocorrência 
da Delegacia de Policia de Proteção ao Idoso e Inquéritos policiais oriundos de denúncias 
ocorridas na Delegacia de Grupos Vulneráveis. Priorizou-se como a estratégia metodológica a 
realização de sessões de grupo focal com idosos/as das instituições referidas, sendo 
apresentados neste trabalho os resultados relativos a quatro CRAS. Os/as idosos/as 
frequentemente naturalizam a violência, tentam negar os fatos e raramente denunciam os 
episódios praticados por familiares. Por medo de serem castigados, perderem o acolhimento que 
recebem, expressam sentimentos ambivalentes de afeto e vergonha por seus agressores. Dada a 
premência que existe de conhecer o problema da prevalência da violência, torna-se importante 
estimar em pesquisas futuras a dimensão do problema contra as pessoas idosas, no quadro do 
envelhecimento demográfico.  
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INTRODUÇÃO 

        O Brasil é um país marcado historicamente por desigualdades sociais, econômicas, 
regionais e educacionais, dentre outras. Transversalmente a todas estas, permeando e 
potencializando os seus mecanismos de exclusão, estão as desigualdades de gênero, raça, idade 
e geração. O acirramento das desigualdades no Brasil contribui para acentuar as várias formas 
de violência, em dimensões estruturais nas sociedades globalizadas, condicionadas pelo 
desenvolvimento econômico, tecnológico, social, cultural e pela dinâmica espacial e temporal.  

Na sociedade brasileira e sergipana, a complexidade do envelhecimento, representa um 
desafio para muitos setores da sociedade – academia, sociedade civil, instituições públicas – que 
precisam se preparar para receber essa população idosa em um futuro cada vez mais próximo.  
Considerando as diferentes delimitações encontradas sobre o assunto, considera-se idosa a 
população de 60 anos em diante, ponto de corte mais comumente adotado internacionalmente, 
sobretudo, nos estudos epidemiológicos. 

O objetivo desta pesquisa é tornar visível as logicas e motivações presentes na violência de 
gênero praticada contra idosos/as, atos de violência doméstica, aspectos específicos e universais 
vivenciados por estes grupos no cotidiano das relações familiares, acentuadas gradativamente 
em Aracaju, priorizando idosos dos Centros de Referência e Assistência Social, 
problematizando os estereótipos em torno da associação entre velhice e violência. 
 É exclusivamente neste contexto que se pode falar de mulheres na produção da violência de 
gênero como um fenômeno que pode ser identificado nas formas de opressão e dominação 
relacionadas aos elevados índices de episódios de violência contra as mulheres, particularmente 
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da violência doméstica. Tal processo frequentemente contribui para que os/as idosos/as nesta 
situação se sintam discriminados/as e violados/as nos seus direitos humanos fundamentais.  
        Dentre as várias dificuldades que o idoso pode vir a enfrentar no processo de 
envelhecimento a violência ainda continua sendo um processo de maior preocupação. Nos 
últimos anos, com a crescente qualidade e expectativa de vida da sociedade brasileira o 
envelhecimento, e a presença da pessoa idosa se tornou um fato social inegável, com um 
crescimento demográfico significativo de pessoas com mais de 60 anos. São 23,5 milhões de 
idosos no Brasil, número que representa mais de 11% da população, segundo dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE, 2016).  

Ter na sociedade a presença da pessoa idosa de forma cada vez mais expressiva significa 
muito mais do que uma melhora na qualidade de vida do ser humano, mas sobretudo, a 
manutenção e a efetivação dos direitos fundamentais da pessoa. Entretanto, o Brasil enfrenta 
uma triste realidade, na qual a pessoa Idosa presencia em seu dia a dia situações de violência e 
abandono, causados por seus familiares, profissionais de diversas áreas que prestam serviços 
para esta faixa etária, entre outros agressores. 

A violência contra pessoa idosa é tema que merece atenção, informação e a busca pela 
sua erradicação, uma vez que tal atitude caracteriza a violação aos direitos humanos. É 
importante conscientizar e informar às pessoas, especialmente às vítimas, sobre as formas de 
violência e os meios para seu combate. Infelizmente, parte da sociedade encara o 
envelhecimento como o desencadeamento de um problema, como uma decadência do ser 
humano, gerando os atos e manifestações de violência a esta faixa etária. A Organização 
Mundial da Saúde (OMS), define a violência contra o idoso como um ato único ou repetido ou 
mesmo a omissão, podendo ser tanto intencional ou involuntário, que cause danos, sofrimento 
ou angustia. 

METODOLOGIA 

        Em coerência com os objetivos da pesquisa a opção metodológica recaiu na pesquisa 
qualitativa. Para Moreira (2002) o pesquisador qualitativo pauta seus estudos na interpretação 
do mundo real, preocupando-se com o caráter hermenêutico da tarefa de pesquisar sobre a 
experiência vivida dos seres humanos. Tendo em vista tal compreensão, a pesquisa no âmbito 
dos estudos de gênero priorizou a descoberta de temas, categorias e conceitos a partir dos dados 
empíricos. O acesso aos idosos/as ocorreu, por meio de depoimentos pessoais obtidos com 
entrevistas em profundidade, com 4 sessões de grupos focais realizadas com idosos Centros de 
Referência de Assistência Social de Aracaju. As sessões contaram em média com 8 a 15 
participantes.2, a maioria mulheres. 

As discussões nas sessões foram guiadas por temas de interesse, em uma roda de 
conversa a fim de deixar os idosos mais à vontade, a fim de compreender a vivência, percepção 
e experiência de idosos acerca da violência. As sessões foram gravadas transcritas, sem 
identificar a autoria da fala, a fim de manter o anonimato de quem que trouxe ali o seu relato, 
entendendo-se que a comunicação expressa nas suas falas contempla as suas experiências de 
vida e os episódios de violência na especificidade do seu cotidiano. 

Após a edição da Lei de Política Nacional do Idoso (Lei 8.842/94) e do Estatuto do Idoso 
(Lei 10.741/03), observa-se que ainda está em fase inicial a adoção de práticas garantistas dos 
direitos do idoso no Brasil. Conforme o estabelecido no artigo 10 § 3º do Estatuto do Idoso, se 
lê: “É dever de todos zelar pela dignidade do idoso, colocando-o a salvo de qualquer tratamento 
desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor”. (BRASIL, 2003). A 
intolerância se manifesta com o preconceito, a omissão, a falta de respeito aos direitos de 
cidadania. A expressão dessa dinâmica contribui para fortalecer a desigualdade social, 
dificultando a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

        A análise de dados seguiu um curso indutivo, evitando-se generalizações, sendo que o 
objetivo final consistiu na reconstituição do mundo vivido dos idoso/atores, das suas 
experiências subjetivas, na forma de um imaginário coletivo que é concebido por meio  das 
interações sociais, no processo de análise mostrou-se relevante a identificação nos 
depoimentos/relatos dos idosos as convergências e divergências entre os homens e mulheres na 
relação do tema adotado. Como a violência está na base de toda a relação assimétrica, dar conta 
de seus múltiplos significados constitui uma tarefa prioritária. Investigar e retratar essas formas 
de desigualdade, são passos essenciais para começarmos a enfrentá-las, constitui um desafio à 
consciência moral e social de pessoas que hostilizam e rejeitam os idosos. 
        Nos relatos obtidos em quatro sessões de grupos focais com idosas/os que recebiam 
Benefícios Assistenciais e Complementares da Secretaria Municipal de Assistência Social, 
cadastrados no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, onde nos encontrávamos 
no Centros de Referência e Assistência Social (CRAS), afloram episódios de violência vividos 
no cotidiano revelando que nem as práticas são homogêneas, nem as formas de vivenciá-las o 
são.   
        Os espaços públicos são os principais locais onde os/as idosos vivenciam experiências de 
exclusão social, frequentemente enfatizadas por ações e verbalizações de cobradores nos pontos 
de ônibus: “Sobe magote de sem futuro. É igual a tartaruga”. Dá vontade de perguntar: você tem 
mãe e pai? Seus pais são novos? Tenho certeza que não são. Então você quer que eu chame sua 
mãe e seu pai de sem futuro?” (Idosa). Os/as passageiros/as particularmente os/as jovens 
também praticam violência: “fingem dormir, ler livros, ou pegam o telefone para não dar o 
assento” (Idosa). Os episódios configuram a naturalização da violência e o desrespeito ao 
idoso/a. 
        “Os motoristas em geral, não param no ponto quando veem idosos, estão sempre com 
pressa para cumprir horário e evitar multas pela prefeitura” (Idoso). Há uma cultura no Brasil de 
que velho é descartável, inútil e já passou do tempo. De modo geral a sociedade carrega o 
estereótipo de que velhice é algo negativo. Para Silveira (2013) além desse preconceito a 
velhice ainda carrega o estigma de improdutividade, dependência, decadência e fragilidade. O 
resultado dessa construção recai em primeiro lugar no próprio idoso, na autoestima, dificuldade 
de aceitação de sua imagem. Essa representação também determina o tipo de relação que a 
família e sociedade estabelece com os idosos, que recai frequentemente em uma hierarquização, 
ou relações de poder com o idoso, com maior desvantagem para as idosas, caracterizando as 
relações de gênero e patriarcado. 
        A violência institucional é sobremaneira referida no cotidiano da vida entre idosos/as 
evidenciando a magnitude das experiências vividas nas instituições, no próprio Estado, nas 
instituições de assistência social e saúde (como denúncias de maus tratos, negligencia no 
atendimento profissional nos serviços de saúde). “Tem umas enfermeiras que atendem a gente 
bem, outras não atendem direito”. “Você já sai com medo dos marginais, aí fica lá em pé sem 
aguentar as pernas, para pegar uma ficha [...]. O idoso vai lá para fazer papel de besta; mandam 
agente ir na internet verificando-se que não tem vaga! Isso é humilhante demais”! (Idosa). “A 
pessoa fica até dez horas da manhã para pegar uma ficha, quando vai marcar a consulta ainda 
marcam errado e ainda precisa ouvir desaforo” (Idosa). O abuso contra o idoso pode advir da 
natureza violenta transgeracional (familiar), da sociedade (cultural) ou da própria personalidade 
do cuidador.  (FALCÃO, 2006).  As situações estressantes e a história de vida do agressor são 
igualmente relevantes para a violência contra o idoso.   
        A Violência Patrimonial, é também observada pelo uso ilegal/impróprio dos bens/ativos, 
abuso econômico não consentido de recursos financeiros e patrimoniais de idosos, consistindo 
na exploração, praticada por companheiros, filhos/as e terceiros. Revela-se dentro e pela 
família: “Meu marido fica querendo mexer na minha aposentadoria, quer que eu pague tudo da 
casa. Ele não usa o dele e me deixa sem nada, porque ele gosta de me ver sem nada. Fica toda 
hora perguntando onde está meu dinheiro? O que eu comprei? Só sabe falar do meu dinheiro... 
Agente tinha uma conta conjunta, ele ia lá e tirava o dinheiro, sem eu saber...[...]. Ele pegou 
todo o dinheiro e construiu uma casa para a amante” (Idosa). 



        A condição de dependência cria uma relação íntima de reciprocidade com a agressão.  O 
idoso muita das vezes acredita que aquela violência seja normal e raramente são os autores da 
denúncia. Para se protegerem e não verem seus familiares serem punidos, por medo de serem 
castigados com a perda do acolhimento que por hora recebem, tentam negar os fatos por 
nutrirem sentimento de afeto pelos seus agressores, outros por vergonha, além daqueles que 
sofrem maus tratos tão velados que não se dão conta de que estão sendo vítimas de violência. 
Por isso, as estatísticas sobre a incidência de violência abusos físico e emocional, menosprezos, 
abandonos, desatenções crime e ausência de direitos sofridos pela pessoa idosa são imprecisas.  
        O lar é o espaço onde as mulheres e as crianças [assim como os velhos] correm maior 
risco” (DEBERT, 2001, p.74). Neste aspecto, os exemplos são reveladores: “O meu marido é 
muito ruim, meu coração é operado e ele faz essas coisas para eu morrer logo. Ele já disse lá no 
interior que quer que eu morra mesmo” (Idosa). E em “Já apanhei muito do meu marido, passei 
20 anos nessa situação, ele nunca me deu nada, quem me dava as coisas era minha mãe”. 
(Idosa). O relato atenta para a questão da violência contra as mulheres, em especial as que já 
sofriam violência doméstica antes de envelhecerem ou as que cuidam de cônjuges ou familiares 
mais idosos e são agredidas por estes. Durante a velhice, aquela vulnerabilidade, experimentada 
pela mulher durante toda a sua vida, parece se potencializar. Acredita-se que tal fato é explicado 
pelas construções sociais acerca do gênero e da velhice, que tendem a criar uma imagem 
negativa da mulher idosa e que acabam por estimular a violência contra si praticada 
(SILVEIRA, 2013).  
        Desse modo, nas cidades, nas famílias, no interior dos lares, no campo, nos hospitais, nas 
favelas, nos bancos escolares, no interior das empresas e em cada parte da nossa sociedade, 
idosos são discriminados. Herrera (2004) adverte para a relação de invisibilidade estruturada por 
familiares do idoso que, desconhecendo o seu ser, ter e sentir, faltam com o reconhecimento 
social, político e pessoal, desrespeitando sua individualidade, capacidade de decisão, 
participação e exigência de seus direitos. 
 

CONCLUSÃO 

        Nos relatos obtidos com os idosos, é perceptível a prevalência da violência social, com 
maior índice de reclamações as violências sofridas nos transportes coletivos, queixas que variam 
de ofensas morais, apelidos constantes de motoristas e passageiros, falta de respeito e carinho 
dos mais jovens, dificuldades de locomoção frente a estrutura das cidades e calçadas. A 
violência social recai diretamente na violência psicológica que pode ser definida como 
agressões verbais ou gestuais com o objetivo de aterrorizar os idosos, humilhá-los, restringir sua 
liberdade ou isolá-los do convívio social (OMS). Todos esses fatores combinados ou isolados 
afetam diretamente a qualidade de vida desses idosos, seja na sua falta de autonomia com a 
dificuldade de locomoção em frente as calçadas esburacadas ou os transportes públicos que não 
param para eles, podendo acarretar problemas ainda mais sérios como até mesmo a depressão.  
        A vulnerabilidade própria da idade e do lugar social que ocupam torna os pobres as 
maiores vítimas da violência. A violência institucional foi bastante evidenciada por idosos 
mediante exemplos de reclamações nas instituições de saúde, na burocracia discriminadora dos 
atendimentos, falta de comunicação, preconceito e descaso com o idoso, falta de vagas, de 
médicos e longas filas de espera.  Esses fatores geram grande sofrimento aos idosos e muitos 
deles desistem de fazer suas consultas e exames, podendo acarretar problemas graves à sua 
saúde. De acordo com Minayo (2004) à fragilidade dos idosos frente ao poder dos adultos que 
comandam a sociedade é o maior problema. Para a autora, essas instituições, são campeãs de 
queixas e reclamações, nas delegacias e órgãos de proteção aos idosos. 
        A violência patrimonial e familiar emerge de forma tímida nos relatos, significando 
resistência, ou uma forma de defesa tornar visível tais episódios. Sendo assim os relatos não 
representam a dimensão real do fenômeno, de acordo com Silveira (2013) existe a dificuldade 
enfrentada pela vítima no rompimento da relação violenta. A coerção sofrida na relação familiar 
com o autor da violência, o medo do rompimento dos vínculos familiares, do abandono e da 
solidão, implica numa resistência à denúncia das violências sofridas. 



        Hoje em todo o mundo e especialmente no Brasil, os idosos mostram a sua ambição de 
viver saudavelmente, de participar ativamente da sociedade. Exigindo dessa maneira o 
reconhecimento deles como um grupo, proteção e espaços de atuação. Sendo necessário uma 
reforma educativa que abranja todos os aspectos da sociedade a fim de proteger a identidade do 
idoso, não o sujeitando a situações de agressões, seja ela financeira, física ou emocional. 

Ainda que seja notável o crescimento do número de pesquisas sobre a violência contra a 
pessoa idosa, na última década, faz-se necessário ampliar os estudos no que diz respeito aos 
temas abordados e ao método de pesquisa. Temas como a violência urbana e o suicídio são 
pouco explorados na literatura científica. A utilização de amostras de base populacional e 
análises que considerem os diferentes tipos de violência e fatores como sexo, idade e nível 
socioeconômico dos participantes nas análises são ainda incipientes. Dada a premência que 
existe de conhecer o problema da violência contra as pessoas idosas, no quadro do 
envelhecimento demográfico, torna-se importante que pesquisas futuras sobre prevalência 
permitam estimar a dimensão do problema na população. 
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