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RESUMO: 
 
O texto, fruto de pesquisa de Iniciação Científica desenvolvida no período de 2018-2019, analisa o 
envelhecimento e a violência de gênero contra as pessoas desse segmento na sociedade. Ao focar no 
grupo do NUPATI/UFS, apresenta desafios na direção da inclusão da pessoa idosa em diferentes 
espaços. Os resultados apontam para as diversas situações de violência porque passa esse segmento, 
em espaços públicos ou no ambiente doméstico, com especial atenção nas relações de gênero. 
Destaca-se que alguns aspectos, embora correntes na literatura sobre envelhecimento, são pouco 
suscitados entre os participantes do NUPATI/UFS, como a violência doméstica, algo ainda a ser 
estudado com profundidade, dada as características do perfil desse grupo. 
 
Palavras chave: Violência. Violência doméstica. Gênero. Idosos.   
 
INTRODUÇÃO  

 

 Considera-se idoso nos países em desenvolvimento como o Brasil, todo indivíduo com idade 
igual ou superior a 60 anos. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Em países 
desenvolvidos, caracterizam-se como idosos, pessoas com 65 anos ou mais. De acordo com pesquisas 
realizadas pelo Ministério da Saúde, entre 2035 e 2040, haverá mais população idosa numa proporção 
de 18% superior a de crianças e, em 2050, essa relação poderá ser de 100 para 172,7. 

 O envelhecimento populacional no Brasil é um fenômeno, que segue uma tendência mundial. 
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE, 2017), desde 2012 a população 
brasileira aumentou em 4,8 milhões o número de idosos/as, correspondendo a um crescimento de 18% 
desse grupo.   

Minayo (2005), define a tipologia da violência contra a pessoa idosa. São elas: violência 
física, violência psicológica, violência sexual, abandono, negligência, violência financeira ou 
econômica, autonegligência, violência medicamentosa e violência emocional e social. Estudos 
nacionais apontam para o predomínio da violência doméstica. 

Nesta perspectiva, a educação é compreendida como pilar fundamental ao desenvolvimento 
humano de idosos. As ações sistemáticas desenvolvidas pelos Núcleos de Ações da Terceira Idade se 
propõem a atender essa demanda dessa população contribuindo significativamente na execução de 
políticas públicas de combate à violência e permitindo a pessoa idosa se manter de forma ativa junto à 
comunidade de seu pertencimento desenvolvendo as mesmas atividades planejadas para os alunos 
regulares na universidade, tal como acontece no Núcleo de Ações da Terceira Idade – NUPATI da 
Universidade Federal de Sergipe. 

Esta pesquisa teve como objetivo evidenciar os índices sobre a violência praticada contra 
grupo populacional de idosos em Sergipe no cotidiano das relações familiares, vivenciados por 
integrantes do Programa Universidade Aberta da Terceira Idade da Universidade Federal de Sergipe 
(UNATISE). 
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METODOLOGIA  

A pesquisa desenvolveu-se durante estes 1 ano, por meio de diferentes procedimentos de coleta 
de dados abrangendo a revisão da literatura pertinente ao tema/objeto da pesquisa; consulta a 
documentos: Plano Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa, Lei de Política 
Nacional do Idoso (Lei 8.842/94) e Estatuto do Idoso (Lei 10.741/03); Cadastro 
UAB/IUNATISE/UFS; estatísticas desagregadas por sexo do IBGE , de Boletins de Ocorrência 
fornecidos pela Delegacia de Policia de Proteção ao Idoso e de Inquéritos policiais oriundos de 
denúncias obtidas na Delegacia de Grupos Vulneráveis.  

 A pesquisa de natureza qualitativa, não desconsidera dados quantitativos utilizando diferentes 
fontes de informação: estatísticas desagregadas do NUPATI, IBGE, dos Centros de Referência de 
Assistência Social (CRAS), Delegacia de Grupos Vulneráveis (DAGV), boletins de ocorrência e 
inquéritos policiais oriundos de denúncias e dados da procuradoria do Ministério Público. As 
estatísticas e os boletins foram relativos ao ano de 2017/1 e 2 e primeiro semestre de 2018, para a 
produção do conhecimento.  

Na fase exploratória da pesquisa os dados quantitativos obtidos tiveram apoio de fontes do 
NUPATI no campus São Cristóvão (UFS) para caracterizar os idosos/alunos integrantes da 
Universidade Aberta a Terceira Idade (UNATISE).  Os dados da Delegacia de Grupos Vulneráveis 
(DAGV) informam os inquéritos policiais do período (2017-2018), para caracterizar as denúncias de 
violência contra idosos/as.  

O acesso aos idosos/as ocorreu, por meio de depoimentos pessoais obtidos com entrevistas em 
profundidade, com 7 sessões de grupo focal realizadas com idosos da Universidade Aberta a Terceira 
Idade.  As sessões contaram em média com 8 e 15 participantes em 3 turmas diferentes da UNATISE 
em atividades na UFS. . Para interagir com o público alvo, foram adotadas, pelos pesquisadores/as, 
técnicas para coleta de dados dentre as quais: a observação participante e sessões grupo focal, 
revelando-se muitas histórias de vida de idosos/as participantes da pesquisa. Os relatos foram gravados 
e depois transcritos para análise, entendendo-se que a comunicação expressa nas falas dos idosos/as 
contempla as suas experiências de vida e os episódios de violência na especificidade do seu cotidiano.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Segundo nos apresenta a literatura mais de 50% dos idosos cujos familiares são usuários de 
álcool/drogas sofrem algum tipo de abuso físico ou emocional (MINAYO, 2008; MINAYO, et al., 
2010). Esses fatores apresentam-se como possíveis motivações às práticas de violência contra idosos, 
cabendo uma constante preocupação em desenvolver ações que sirvam como formas de combate ao 
uso dessas drogas. 

Foram avaliados aspectos descritivos e documentais referentes a alunos/as idosos/as 
matriculados/as no NUPATI/UFS com idade entre 60 e 83 anos, de vários municípios do estado de 
Sergipe. As estatísticas foram desagregadas por sexo obtendo-se o número de 479 alunos/as, 
regularmente matriculados/as e participando das atividades desenvolvidas pelo núcleo. 

Dos 479 alunos matriculados até o último período de 2018, cerca de 297 (62%) correspondem 
a alunos veteranos, enquanto 182 (38%) são calouros. Essa amostra infere que o programa tem 
cumprido seus objetivos no processo de inclusão e difusão do saber aos alunos da terceira idade, 
seguindo o crescente índice da população na faixa etária acima de 60 anos. Com referência ao sexo do 
discente, observou-se uma maior predominância entre as mulheres que compreendem cerca de 273 
alunas (57%) enquanto os homens somam cerca de 206 alunos (43%). 

Os 14% que diferenciam o gênero do discente reforça o quanto as mulheres buscam na 
universidade uma oportunidade de permanência e acesso ao ensino superior. Além disso, elas 
(mulheres) que sempre foram orientadas a seguir padrões patriarcais, onde o ensino era representado 
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apenas à preparação para o lar, encontram na atualidade a chance de desenvolver a consciência crítica, 
passando a questionar seus próprios papeis na sociedade como um todo. 

Percebe-se que é crescente a formação superior aos alunos da terceira idade, fato esse que 
agrega ainda mais ao NUPATI/UFS a certeza de que muitas pessoas procuram o programa justamente 
por desejarem não ficar sem as atividades comum à vida acadêmica, reconhecendo a importância do 
ensino superior à promoção da cidadania e justiça social. Esse dado que ressalta uma parcela de pessoa 
idosa com qualificação superior, pode também ser indicador de serem pessoas com acesso à 
informação sobre processos de violência e seu significado. 

Ao realizarmos as discussões através da investigação por grupos focais no NUPATI da 
Universidade Federal de Sergipe, foi possível observar episódios constantes de violência com idosos. 
Os episódios de violências relatados se tratavam de casos de violência: social, institucional, 
patrimonial e por diversas vezes familiar. Os relatos mais constantes sobre a violência social sofrida 
por estes idosos, se referem a violências verbais ao tentarem utilizar o transporte de ônibus coletivo, ao 
mal atendimento nos caixas de estabelecimentos, bancos e nas unidades de saúde, já que utilizam a fila 
preferencial para idosos, como expresso abaixo: 

Nos ônibus eu observo que se tem uma pessoa idos no ponto, o motorista não 
para. Às vezes eu vou subir no ônibus e bem perto do meu ponto tem uma 
lombada, e aí o motorista faz questão de passar rápido pela lombada, aí como 
eu sei, eu já me seguro... (Mulher).  

Com relação a violência institucional, os relatos se dividem em violências nas instituições de 
saúde e na própria instituição de ensino onde os idosos do NUPATI são alunos: 

Nesse semestre mesmo nós temos uma colega que não está mais vindo, não 
está mais participando do projeto, porque o professor não aceitou ela na sala 
de aula, disse que ela não ia acompanhar, ela por sinal mora na mesma rua 
que eu moro e ela não está mais nem vindo para outras aulas, ela deixou de 
vim, ela se sentiu humilhada. (Mulher). 

Como relatos de violência institucional, o que se pode notar é que muitas vezes também ocorre 
no vínculo familiar. Sendo assim tanto os relatos de violência patrimonial quanto os de vínculo 
familiar foram os mais difíceis de se obter experiências. Alguns relatos: 

Em setembro foi invadido o sistema de caixa, e o que acontece, eu sou 
aposentado e foi tudo saqueado, eu fui sem brincadeira, perdi uns 4 dias no 
INSS, pra negócio de agendamento. Entrei na justiça porque eu fui lesado, 
estou sendo lesado. (Homem). 

Assim como os episódios de violência patrimonial, as situações de violência familiar também 
são considerados como menos impessoais, embora nos grupos acompanhados, essas expressões não 
fossem explicitadas. O combate a violência e aos maus-tratos contra a pessoa idosa não foram 
contemplados na PNI (Política Nacional do Idoso). Alcântara, Camarano e Giacomin (2016) destacam 
que o Estatuto do Idoso avançou ao considerar essa questão, entretanto, consideram que mesmo assim 
é difícil se encontrar informações sobre o assunto. O Plano de Ação para o Enfrentamento da 
Violência Contra a Pessoa Idosa (2005) ressalta que principalmente idosos/as mais pobres são as 
principais vítimas de maus-tratos e são os/as que possuem as maiores dificuldades para denunciar, 
devido a vários fatores, dentre eles o medo do/a idoso/a em ficar sozinho/a. 

O processo de investigação sobre as violências a partir do gênero ficou claramente 
evidenciado nos dados colhidos dos 130 inquéritos concluídos junto ao Departamento de Apoio a 
Grupos Vulneráveis que referenciam aos crimes praticados em desfavor da pessoa idosa corresponde 
ao ano de 2017, somando 73 processos (56.2%); já no ano de 2018 foram 57 denúncias (43.8%) 
realizadas no DAGV.  
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Dos 130 inquéritos apurados, cerca de 127 (98.4%) correspondem às denúncias de 
violências em Aracaju; 1 caso (0,8%) ocorreu na Barra dos Coqueiros e 1 caso (0,8%) em São 
Cristovão. Cabe ressaltar que somente esses municípios foram assistidos pela DAGV de Aracaju, pois 
nos demais municípios de Sergipe existem as delegacias responsáveis, neste caso, a de Apoio a 
Grupos Vulneráveis.  

Os homens são responsáveis por cometer a maioria das violências contra os/as idosos/as 
somando cerca de 75% dos casos apurados. Consequentemente, reafirma-se a presença categórica do 
machismo, seguida de fatores determinantes à violência como os analisados anteriormente. A 
predominância dos agressores serem homens, o papel da família e dever do Estado em atentar 
sistematicamente aos sinais comuns a toda forma de violação de direito, buscando referenciais para 
que o direito seja garantido e a vítima possa ser preservada em toda a sua dignidade humana.  

O Estatuto do Idoso que o Art. 99, é responsável por comprovar as denúncias de violência 
contra 45.7% dos idosos; o Art. 102 refere-se a 12.4% dos casos; o Art. 104 a 6.2%; o Art. 97 a 7%; o 
Art. 98 a 1.6% e outros crimes que não se inferem ao Estatuto do Idoso somam 27.1% dos casos.  

No tocante que diz respeito as motivações acolhidas nos inquéritos analisados, constatamos 
que em 29.1% dos casos a motivação remete à obtenção de lucros ou patrimônio do/a idoso/a. Esse 
número engloba à violência financeira já analisada; cerca de 1.6% dos casos de violência ocorreram por 
questões psicológicas dos agressores; 24.4% dos casos não apresentam motivação alguma, cabendo à 
análise mais aprofundada; 13.4% ocorreram devido ao uso de álcool; 11.8 foram após o uso de 
entorpecentes por parte dos agressores, e 19.7% dos casos analisados ocorreram por um simples 
desentendimento entre ambas as partes.   

O não consentimento caracteriza formas de dominação/opressão/exploração. O patriarcado 
institucionalizado para Safifoti (2004, p. 39), legitima a violência de gênero contra as mulheres: “o 
homem deve agredir, porque o macho deve dominar a qualquer custo; e a mulher deve suportar 
agressões de toda ordem, porque seu ‘destino’ assim o determina”. Para a autora, o gênero, enquanto 
construção social do feminino e masculino, naturaliza certas atribuições sociais, baseando-se nas 
diferenças sexuais. 

CONCLUSÕES  

A violência familiar é a que mais contraria os princípios de direitos previstos no ordenamento 
jurídico internacional e brasileiro, que deveriam resguardar e proteger a pessoa idosa, pois é um 
problema complexo, além de desafiar os órgãos públicos em combater as agressões desumanas e 
indignas praticadas contra esse segmento da população. Alguns são os mitos que colaboram para a 
manutenção do fenômeno da violência contra o/a idoso/a, perpetrando o desconhecimento, a 
ignorância ou os interesses camuflados. 

O reconhecimento das convergências e divergências entre homens e mulheres aqui apreciados 
transpassa o campo do conformismo e nos convida a participarmos efetivamente das ações de combate 
à violência de gênero que, na contemporaneidade, tem ganhado cada vez mais força e legitimidade. 

O papel da mulher idosa na sociedade brasileira vem sendo reestabelecido por aqueles que 
buscam não somente a igualdade entre os sexos, mas principalmente o reconhecimento de corpos e 
subjetividades que historicamente foram segregados nos diferentes espaços que integram a sociedade. 

Portanto, que possamos a partir dessas considerações reconhecer a urgente necessidade de um 
remodelamento entre os sujeitos que evidenciam os processos aqui estudados, existindo e resistindo 
diariamente nos diferentes moldes impostos pelo patriarcalismo, que durante décadas deixou as 
camadas mais necessitadas no esquecimento humano. 
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O/a idoso/a pensa, sente, reprime e exprime todos os sentimentos de diferentes maneiras, 
necessitando ser assistido na sala forma mais íntegra garantindo assim, o pleno exercício democrático 
de direitos – principalmente a sua própria existência enquanto cidadão. 
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