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RESUMO 

A violência contra o idoso não é um fato novo, muitos são negligenciados e desrespeitados. Os 

idosos queixam de serem vítimas dos mais variados maus tratos e abusos, tanto pelos familiares 

e cuidadores, como nas instituições públicas  e privadas, onde as famílias os deixam 

esquecidos, citam desde insultos e agressões verbais e físicas, como também castigo em  

cárcere privado, abandono, apropriação indébita de bens pertencentes, objetos e dinheiro, 

desapropriação de sua residência, coações, ameaças e morte. Os sentimentos, o respeito têm 

sofrido,  como valores na sociedade atual, um declinio assustador. Os laços e vínculos 

familiares e afetivos, são expressos negativamente, nas queixas de muitos idosos e abordados 

nas  pesquisas que enfocam a questão da violência, conforme demonstram alguns autores, neste 

estudo bibliográfico.    
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INTRODUÇÃO 

A sociedade global torna-se mais longeva, portanto, existirão cada vez mais 

pessoas idosas e são muitos os desafios que têm que ser superados no dia a dia para que suas 

necessidades básicas sejam respeitadas. 

No Brasil, a Lei nº 10.741, de 1º de  outubro de 2003, também chamada o Estatuto 

do Idoso(Brasil, 2003), é uma das normas regentes mais abrangentes quanto à defesa dos 

direitos humanos do idoso, prevendo em seus artigos 2 e 10, que o idoso goza de todos direitos  

os fundamentais inerentes à pessoa humana, bem como determina que o Estado e a sociedade 

garantam a proteção a esta parcela da sociedade. 

O prolongamento da vida não é uma atitude isolada, necessitando de uma 

integração entre idoso, família e/ou, instituição e profissionais especializados. A atuação dos 

diversos profissionais não deve ser centrada somente nas doenças, mas também nas principais 

condições que causam incapacidades e conseqüente declínio no grau de dependência 

funcional e prejuízo na qualidade de vida. Esse é o novo desafio da saúde do idoso no Brasil. 

O avançar da idade, vem geralmente,   associações a sentimentos de inutilidade e 

perda, que agravam a condição existencial do idoso, gerando conflitos internos e na 

convivência como:  dificuldade de adaptação a novos papéis; desmotivação e dificuldade de 

planejar novos projetos;  adaptar-se a mudanças; cultivar a afetividade familiar e social. 

Segundo Néri (2001, p. 60) “trata-se de preparar e de oferecer meios à pessoa para que possa 

envelhecer bem, cuidando não apenas do aspecto físico, social e econômico, mas também das 

questões de vida interior”.  Reforçando esse aspecto destaca  Fabietti (2010, p. 77) afirmando  

que: “envelhecer saudavelmente significa, o resultado multidimensional entre saúde física, 
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saúde mental, independência na vida diária, integração social, suporte familiar e 

independência econômica”. 

Ainda  enfocando a importância das relações  afetivas,  na visão de Paschoal 

(2007, p. 620), para que o idoso  vivencie  um processo de envelhecimento saudável  é 

necessário que ele também se mobilize, reforçando que:  “Se as políticas sociais e de saúde 

conseguirem promover a habilidade funcional da população idosa e construir um sistema 

adequado de suporte para ela, aumentará as chances de uma velhice saudável, uma vida com 

mais qualidade”. 

Em que pese o tema seja vasto, o presente artigo  aborda apenas aspectos sobre a 

violência doméstica na relação com  as questões afetivas, praticada contra o idoso, sem buscar 

maiores imersões em temáticas correlatas. 

Este tema foi escolhido porque se adéqua à realidade etária do NUPATI – Núcleo 

de Pesquisa da Terceira Idade da Universidade Federal de Sergipe, integrando os alunos à 

temática investigada, evidenciando a importância para a comunidade e a sociedade acadêmica, 

enriquecendo o debate e a formação de opinião (SILVA,2016, p.128). 

Como boa parte da população ainda não conhece os direitos inerentes aos idosos, 

problematiza-se o presente trabalho de pesquisa questionando-se quem são os idosos e quais são 

as formas de defendê-los da eventual violência que possam vir a sofrer. 

O objetivo principal deste trabalho é explicar quem é o idoso e quando ele se torna 

vítima de violência doméstica, na relação com os sentimentos afetivos. Como objetivos 

secundários explicar quais são as formas de violência doméstica praticada contra a pessoa idosa, 

como e quais órgãos podem ajudar na prevenção e  combate às práticas de violências contra essa 

parcela da população apontando medidas que possam  colaborar para diminuir tais práticas 

nefastas.  

O método indutivo foi utilizado na produção deste texto, de caráter explicativo já 

que o recorte específico sobre a violência contra o idoso foi adotado, expandindo-se para um 

enfoque geral, quando da propositura de medidas para reduzir os danos às vítimas .Introdução 

(composta de uma breve abordagem sobre o tema); Um percurso teórico metodológico 

(informando os caminhos trilhados metodologicamente   e a fundamentação teórica que deu 

sustentação ao diálogo com alguns autores), Resultados e discussão, onde descreve e aponta os 

autores que enfocam a violência e suas interfases, adotando o método bibliográfico; e por fim, 

algumas conclusões  compostas por um desfecho do que se viu sobre a matéria. 

 

PERCURSO TEÒRICO METODOLÓGICO  

 

Para a realização do presente estudo, o método escolhido foi o 

bibliográfico,tomando como base, a consulta de alguns autores que abordam o tema da 

violência,  bem como a utilização de alguns documentos e legislações. 

O Estatuto do Idoso, Lei 10741-2003,  define que toda pessoa com idade igual ou 

superior a 60 anos é considerado idoso. 

Há a necessidade de tutela especial para o idoso, já que ao atingir essa idade, na 

grande maioria, a pessoa apresenta alterações cognitivas como: processos lentos de 

pensamentos, confusão e dificuldade de aprendizagem. 

Biologicamente ocorrem as alterações que provocam deterioração física e de 

funções,  ocorrem alterações cardiovasculares, respiratórias, tegumentares, reprodutivas, 

geniturinárias, gastrointestinais, nervosas, sensoriais e mentais (SMELTZER et al. 2009), o que 

pode torná-lo vítima de violência. 

mailto:irenemmoraes@hotmail.com


 

1,2,3 –Núcleo de Pesquisas e Ações da Terceira Idade –NUPATI da Universidade Federal de 
Sergipe-UFS  1. irenemmoraes@hotmail.com  3.noemialimasilva@gmail.com  Página 3 
 

Em sua origem e manifestações, a violência é um fenômeno considerado sócio 

histórico e acompanha toda a experiência da humanidade. Portanto, ela é, em si, uma questão de 

saúde pública. Transforma-se em problema para a área, porém, afeta a saúde individual e 

coletiva e exige, para sua prevenção e tratamento, formulação de políticas específicas e 

organização de práticas e de serviços peculiares ao setor (MINAYO, 2005 p. 11). 

Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (1994)
4
, a violência, pelo número 

de vítimas e pela magnitude de sequelas orgânicas e emocionais que produz, adquiriu um 

caráter endêmico e se converteu num problema de saúde pública em muitos países.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÂO 

 

A violência praticada dentro do lar é chamada violência doméstica. Ocorre em 

meio às interações pai – mãe – filhos – parentes, e não deve ser considerada como algo natural; 

ao contrário, é algo destrutivo e que permeia a dinâmica familiar. A violência leva a 

conseqüências orgânicas, psicológicas, comportamentais (autoritarismo, delinquência, entre 

outros) e desequilíbrio familiar. 

Os idosos são vítimas dos mais diversos tipos de violência que vão desde insultos e 

agressões físicas perpetradas pelos próprios familiares e cuidadores (violência doméstica), maus 

tratos sofridos em transportes públicos e instituições públicas e privadas até,  a própria violência 

decorrente de políticas econômicas e sociais que mantenham as desigualdades socioeconômicas 

ou de normas socioculturais que legitimem o uso da violência. 

Segundo Faleiros (2005, p.34),a violência contra a pessoa idosa pode assumir 

várias formas e ocorrer em diferentes situações, sendo possível dimensioná-la em toda a sua 

abrangência. 

O apontado autor inicia abordando a violência sociopolítica, que se refere 

principalmente às relações sociais mais gerais que envolvem grupos e pessoas consideradas 

delinquentes comuns e as estruturas econômicas e políticas da desigualdade nas relações de 

exclusão/exploração/periferização de conglomerados humanos significativos. A violência atinge 

idosos e não idosos, mas tem sua especificidade ao se aproveitar de situações de fragilização ou 

vulnerabilidade das pessoas idosas para a prática de furtos, assaltos, roubos, discriminação nos 

transportes, discriminação social. 

Continua em sua obra descrevendo a violência institucional, a qual englobam tipo 

de relação existente nos abrigos e instituições de serviços, privadas ou públicas, nos quais se 

negam ou atrasam o acesso, não se leva em conta a prioridade legal, não se ouve com paciência, 

devolve-se para casa, humilha-se por incontinência ou alguma perda, infantiliza-se o idoso, 

hostiliza-se a pessoa idosa, não se escuta a sua palavra e não se respeita sua autonomia. 

Aponta ainda a existência de violência intrafamiliar, como sendo a “violência 

calada”, sofrida em silêncio e muitas vezes é praticada por filho, filha, cônjuges, netos, netas, 

irmãos, irmãs ou parentes e vizinhos próximos, conhecidos da vítima (FALEIROS, 2005, p. 43). 

Minayo (2005, p.78), por sua vez,ressalta que a natureza da violência sobre o idoso 

pode se manifestar de várias formas, abordando as mais comumente praticadas: física, 

psicológica,sexual, abandono,negligência, financeira ou econômica, 

autonegligência,medicamentosa e emocional e social, afirmando que todas devam ser 

consideradas situações de risco, já que podem causar graves lesões (físicas e/ou mentais) e até a 

morte. 
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Quando comprovados os sinais de agressões e maus tratos contra um idoso, o 

mesmo ou quem testemunhou deve procurar ajuda e denunciar o ocorrido, seja de que dimensão 

for, pois os órgãos responsáveis têm obrigação de apoiar o idoso e lhe dar condições de ter uma 

vida digna e com respeito. 

Born (2008, p. 78-90) aponta quais são os órgãos públicos que devem prestar a 

assistência e apoio aos idosos em situação de violência, destacando o Ministério Público; as 

Delegacias de Polícia; a Defensoria Pública;o Disque Idoso ou o Disque Denúncia; os Centros 

de Referência da Violência; o Observatório Nacional do Idoso; os Conselhos de Defesa dos 

Direitos da Pessoa Idosa e os Centros de Referência da Assistência Social – CRAS. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considera-se que existem medidas para diminuir a violência contra a pessoa idosa, 

sendo que denunciar é um passo importante para diminuir este fato. Quando há suspeita ou 

confirmação de maus-tratos contra os idosos devem ser imediata e, obrigatoriamente 

comunicados aos órgãos competentes para tomar as providências cabíveis. 

A prevenção da violência, pode ocorrer com as seguintes medidas: incentivo à 

promoção, à adoção de comportamentos e de ambientes seguros e saudáveis, mobilizando-se a 

sociedade, em especial a mídia e os setores de educação e reforçando-se estratégias 

intersetoriais; monitorização da ocorrência de acidentes e violências por meio do 

estabelecimento de ações padronizadas de vigilância epidemiológica; promoção da qualidade e 

padronização das informações;sistematização, ampliação e consolidação do atendimento pré-

hospitalar; assistência interdisciplinar e intersetorial às vítimas de violência buscando-se uma 

articulação do setor saúde com as áreas jurídicas e de segurança, desde os programas de atenção 

básica como o de Saúde da Família até os serviços ambulatoriais, emergenciais e 

hospitalares;estruturação e consolidação do atendimento voltado para a recuperação e a 

reabilitação, hoje bastante escasso e salvo raras exceções, precário; capacitação dos 

profissionais do setor para serem capazes, técnica e humanamente, de cuidarem das 

necessidades decorrentes da demanda que o problema das violências e dos acidentes está 

criando; apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas interdisciplinares,estratégicas, 

operacionais e avaliativas. 

Os autores citados no desenvolvimento desta pesquisa mostraram que o idoso 

para se sentir inseridoe integrado  na família e na sociedade, produtivo  e com direitos,  capaz 

é fundamental que haja respeito  e que ele também  si permita entrar em contato com a sua 

afetividade, possa  expressá-la, , valorizar a si e ao outro, procurando entender suas 

possibilidades e limitações,  bem como dos familiares e cuidadores.  É necessário que haja e  

conserve o equilíbrio emocional e um estilo de vida realista. 

O trabalho  demonstrou que existem várias tipos de violências e maus tratos contra 

a pessoa idosa e possibilidades de políticas públicas para mudar essa realidade nefasta cabendo 

a todos,  instituições, familiares, cuidadores e a  própria pessoa idosa o  comprometimento e a 

ação efetiva.  

Reforça-se que a sociedade, a família e os seus cuidadores,  devem fazer valer os 

direitos à proteção e a qualidade de vida ao indivíduo sexagenário, numa relação afetiva e como 

um direito.É necessário sensibilizar a sociedade e promover um envolvimento maior  com os 

órgãos governamentais e qualquer instituição que mantenha suas atividades destinadas aos 

idosos, para conscientizar que estes têm que ter a oportunidade de ter seu lugar nessa sociedade,  

com todos os seus direitos respeitados, sem ser considerados como um problema, mas, sim,  um 
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grande prêmio que a humanidade conquistou, pois o maior presente que lhes foi dado foi a vida, 

que deve ser respeitada e vivida em toda a sua plenitude, evitando-se as violências. 
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