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RESUMO 

 

A Violência contra o Idoso no Brasil e em muitos países é algo preocupante para toda a 

sociedade. Políticas públicas podem ajudar neste processo a fim de obter um grau menor cada 

vez mais quanto a esta situação grave e critica. Varias formas de violência contra o idoso são 

pertinentes, mas a comumente encontrada e denunciada é a violência física. A Lei apoia tudo em 

quanto for necessario, porém ainda fica uma icognita quanto às denúncias que não são feitas, 

podendo preoucpar ainda mais se os números forem alarmantes. Enquanto failitador e mediador, 

fica a importância do Psicólogo no processo de recupração do idoso, apoio moral, psicológico e 

principalmente suporte para a família quanto aos cuidados previos para com este. A pesquisa foir 

realizada atrvés de visita técnica à Delegacia do Idoso a fim de entender comos e dá tais 

denuncias e quais as medidas que a mesma toma frente ao problema. 

 

Palavras-chave: Violência, idoso, lei. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O Dia Internacional de Combate à Violência contra a Pessoa Idosa, comemorado em 15 de 

Junho, foi marcada por grandes atos, em muitas partes do País. Esta é uma grade oportunidade 

para que a sociedade se conscientize sobre o problema e promova discussões que ajudem a 

mudar um quadro preocupante. Atualmente, 15 anos após a edição da Lei de Política Nacional do 

Idoso e 06 anos após o Estatuto do idoso, ainda esta em fase inicial a adoção de praticas 

garantidoras dos direitos do idoso no Brasil. Dados do IBGE dão conta que, no Brasil o 
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contingente de idosos tem crescido de forma acelerada estima-se que até 2020, o país conte com 

40 milhões de pessoas acima de 60 anos, passando a ser o sexto país com mais idoso no mundo. 

E, dentre os principais problemas enfrentados pelos idosos, o maior deles é a violência, que não 

ocorre somente aqui. No Brasil, hoje as violências e os acidentes constituem 3,5% dos óbitos de 

pessoas idosas, ocupando o sexto lugar na mortalidade, depois das doenças do aparelho 

circulatório, das neoplasias, das enfermidades respiratórias, digestivas e endócrinas. Morrem 

mais de 13 mil idosos por acidentes e violência por ano, significando por dia, uma media de 35 

óbitos dos quais 66% são de homens e 34% de mulheres.(IBE, 2002). 

Cerca de 10% dos idosos que morrem por violência são vitimas de homicídios, sendo que 

na maioria dos casos, sã homens. No Brasil, as informações sobre doenças, lesões e traumas 

provocados por causas violentas em idosos ainda são pouco consistentes. Pesquisadores chegam 

a estimar que 70% das lesões e traumas sofridos pelos velhos não comparecem as estatísticas. 

(IBGE, 2002). 

As denuncias enfatizam em primeiro lugar abusos econômicos, como tentativas de 

apropriação dos bens do idoso ou abandono material cometido contra ele. Em segundo lugar, 

agressões físicas, e em terceiro, recusa de familiares em dar-lhes proteção. A maioria das 

violências físicas cometidas pelos filhos esta associada alcoolismo deles próprios ou dos pais 

idosos. No que concerne a especificidade de gênero, todas as investigações mostram que, no 

interior da casa, as mulheres proporcionalmente, são mais abusadas que os homens. E, ao 

contrario, na rua, eles são as vitimas preferenciais. Em ambos os sexos, os idosos mais 

vulneráveis são os dependentes físicos ou mentais, sobretudo quando apresentam  problemas de 

esquecimento, confusão mental, alterações do sono, incontinência e dificuldades de locomoção, 

necessitando de cuidados intensivos em suas atividades da vida diária. Em conseqüência dos 

maus tratos, muitos idosos passam a sentir depressão, alienação, desordem pós traumática, 

sentimentos de culpa e negação das ocorrências e situações que os vitimam e a viver em 

desesperança. Por isso, é preciso reafirmar que falar de violência é fortalecer políticas 

estabelecidas, por exemplo, pelo Estatuto do Idoso que queremos ver cada vez mais. Assim, 

existem hoje suficientes dispositivos legais e normativos para o enfrentamento da violência, 

assim como vão se implantando estratégias de proteção como os Conselhos Nacionais e Locais 

de Diretos dos Idosos, os “SOS- Idoso”, os “Ligue – Idoso” e muitos outros. No entanto, há uma 

imensa distancia entre as leis e portarias e sua implementação. Muitas transformações previstas 

implicam mudanças de hábitos, usos e costume, portanto, outra mentalidade. Com o aumento da 

longevidade entre os brasileiros infelizmente houve o aumento da violência contra os idosos. 

Vivemos num momento bastante complexo em nosso país, onde a polarização da violência está 

presente em duas das fases mais importantes da vida: entre as crianças com as denúncias cada 

vez mais constantes de pedofilia, e na fase final da vida, a violência contra o idoso. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

Esse trabalho justifica-se por tratar de um tema complexo e infelizmente grave de nossa 

sociedade que é a violência contra o idoso, bem como conhecer as formas que a mesma se 

configura em diversos aspectos sociais, psicológicos e legais. 

O método utilizado na pesquisa baseia-se em uma visita técnica à Delegacia Especial de 

Atendimento ao Idoso, localizada na cidade de Salvador, com a finalidade de compreender 

melhor os motivos, os cuidados, a investigação e um parecer de como serão tomadas as medidas 

necessárias em relação ao caso. 

 

3. OBJETIVOS 

 

 1. Conhecer uma instituição que trata o tema abordado sob a perspectiva dos idosos nesse 

âmbito; 

 2. Identificar as diretrizes que a mesma adere para a investigação dos casos de violência; 

 3. Entender a forma que a instituição trabalha perante os depoimentos. 

 

4. VISITA À DELEGACIA DO IDOSO 

 

Nesta visita à Delegacia Titular do Órgão nos relata como se dá o dia a dia da Instituição 

quanto às denúncias pertinentes aos idosos. 

 

Relato: 

 

“Nesta semana fomos mais uma vez surpreendidos coma  noticia de mais uma violência 

contra uma idosa de 76 anos, que acolheu em sua casa um “parente conhecido da família”, mas o 

que ocorreu em retribuição a acolhida e pernoite foi uma tragédia. Estuprada e violentada, teve 

seu rosto cortado da boca até a orelha com uma faca e, como se não bastasse, ainda seu algoz, 

jogou sal nos olhos da vitima. 

Os agressores, que segundo pesquisas, em sua grande parte integrantes da família, 

principalmente filhos, netos ou parentes próximos. O maior tipo de violência cometida e 
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psicológica, que corresponde a 75% dos casos, os idosos sofrem violência física de 20% e social 

de 5%, o que ocorre seja por discriminação e falta de prioridade em lugares definidos pela lei. 

Inclusive, caso de violência social na saúde publica onde o descaso ao idos também se tornou 

freqüente. Entre os crimes mais comuns cometidos contra o idoso estão os por maus tratos (artigo 

99), que abrange até casos de morte e pode acarretar em pena de 1 a 12 anos; desvio de proventos 

e bens (artigo 102), comum quando o idoso está dependente, sendo a pena  de até 4 anos; e de 

discriminação (artigo 96), pena de até 1 ano. 

A maioria das vitimas são mulheres, que dependendo do caso, podem ser enquadradas até 

na Lei Maria da penha, mas o contrario do que se pensam, os agressores são tanto homens quanto 

mulheres. Uma media de seis casos por dia, levando em conta que haja registro nos 365 dias do 

ano. O numero é considerado bastante elevado pela titular da unidade, Márcia Telma Bittencourt 

Chaves. Mas segundo a Delegada, os altos índices não significam apenas que o idoso esta sendo 

mais agredido na capital, mas que ele passou a denunciar mais os maus tratos que recebe. 

As maiores notificações da unidade, enumera a Delegada, são de abandono, maus-tratos e 

empréstimos indevidos feitos por parentes. È muito comum que os familiares usem de força 

física ou emocional para que os pais ou avós façam empréstimos em financiadoras ou dêem seus 

cartões de aposentadoria. Segundo Rodrigues, as pessoas tem a intenção de agradar, mas acabam 

fazendo com que sintam-se diminuídos. A origem do mito de que o idoso volta a ser uma criança 

é explicado pelo professor, que se baseia no clássico de Simone Beauvoir sobre velhice: “Na 

antiguidade, acreditava-se que a vida dos seres humanos era um ciclo. Para as pessoas que 

viveram naquela época, os bebês nasciam sem dentes, cresciam e ficavam adultos, para depois 

atingir a velhice, quando se preparavam para voltar a ser crianças”, destaca o especialista que 

sempre toma cuidado para não se referir aos idosos com palavras do diminutivo como 

“bonitinho” ou “engraçadinho”. 

 

5. CONSIFDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao chegarmos ao fim desta pesquisa, tivemos a maior compreensão da realidade que o 

idoso sofre, pois a violência praticada contra os mesmos é inaceitável e os fatores que 

corroboram para que esse fenômeno cresça em incidência, devem ser combatidos, através de 

políticas publicas eficientes que visem a desconstruir esse processo no seio da sociedade. 

Cabe afirmar o lento caminho que o Brasil vem percorrendo na garantia dos diretos de 

diversos grupos. Crianças e adolescentes, mulheres e idosos. A lei é um instrumento sem duvida 

muito útil para a prevenção e o combate a violência contra o idoso. 

https://www.facebook.com/psicologia.pt


www.psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento produzido em 02.08.2017 

 

Priscila dos Santos Carvalho 

 

5 Siga-nos em  
facebook.com/psicologia.pt   

 

O psicólogo é uma figura de fundamental participação neste processo, desde a vida do 

idoso em si, bem como acompanhamento e suporte a família responsável pelo mesmo. 

É na pratica do cotidiano, nas Delegacias e nos contatos diretos de policiais militares com 

os problemas da sociedade que se constrói o respeito aos direitos do cidadão de todas as idades. 
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