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RESUMO 

O presente trabalho apresenta algumas análises e reflexões acerca das condições 
de sobrevivência dos idosos que têm seus direitos violados, principalmente quando 
são vítimas do abuso financeiro. O recorte socioespacial abrangeu o município de 
Rio das Ostras. Para o desenvolvimento do trabalho foram utilizados como 
procedimentos metodológicos a pesquisa bibliográfica, documental e de campo, 
sendo essa desenvolvida a partir de pesquisa realizada no Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social. 
 
Palavras-chave: Envelhecimento. Violência. Direitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This paper presents some analyzes and reflections about the survival conditions of 
the elderly who have their rights violated, especially when they are victims of financial 
abuse. The socio-spatial cut included the municipality of Rio das Ostras. For the 
development of the work, bibliographic, documentary and field research were used 
as methodological procedures, being developed from a research carried out at the 
Specialized Reference Center for Social Assistance. 

Keywords: Aging. Violence. Rights 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho propõe análises e reflexões sobre a situação de 

envelhecimento, principalmente no que tange à questão da violação de direitos da 

pessoa idosa. Delimita como objeto de estudo a violência financeira, também 

conhecida como abuso financeiro praticada no âmbito familiar, que impacta os 

idosos do Município de Rio das Ostras, de maneira a comprometer o suprimento de 

suas necessidades materiais.  

Pesquisas recentes apontam que a expectativa de vida dos brasileiros em 

2015 aumentou em relação ao ano de 2014. Segundo dados do IBGE, em 2014 a 

expectativa de vida no Brasil era de 75,2 anos; em 2015 foi de 75,5 anos.               

Como o número de idosos tem crescido em ritmo acelerado no país, e a partir do 

aumento deste segmento, observa-se também que os direitos dos mesmos têm sido 

violados de diversas formas, extrapolando os limites da convivência social. 

Ser idoso em uma sociedade que valoriza o jovem, o novo, a agilidade; 

acarreta dificuldades, pois a imagem que se é construída da pessoa idosa é 

carregada de preconceitos, vinculada à doença, pobreza e solidão, ou seja, uma 

velhice cheia de limitações. Através deste entendimento que é construído e 

repassado adiante, perpassa também a violência contra os idosos. 

Entende-se que a generalização do processo de envelhecimento está 

historicamente instituída na sociedade moderna, que constrói uma imagem negativa 

relacionada ao envelhecimento e sustenta conceitos que, segundo MINAYO (2005), 

inferiorizam o idoso, considerando-o como um “peso morto” ou um “inútil”, bem como 

as contribuições que podem trazer para a sociedade. Observando as condições de 

vida e as desigualdades sociais de uma grande parcela de idosos brasileiros, 

formamos um quadro sombrio do que seja envelhecer, e esse panorama pode 

explicar a existência de uma imagem estereotipada e negativa do envelhecimento e 

da fase da velhice (MASCARO, 2004). 

Não é difícil encontrar em noticiários, reportagens e mídia, em geral, 

denúncias relacionadas à violência praticada contra os idosos, sejam por 

cuidadores, instituições públicas ou privadas que nem sempre possuem 
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equipamentos e pessoas preparadas para o atendimento aos idosos ou estão tão 

presas à burocracia reproduzindo a discriminação contra os mesmos, ou, até 

mesmo, pelos familiares, onde ocorrem conflitos intergeracionais e negligências. 

Assim, as situações de violência contra os idosos têm diversas formas: física, 

sexual, emocional e financeira. 

Estes tipos de violência foram observados e acompanhados no CREAS – 

Centro de Referência Especializado de Assistência Social no Município de Rio das 

Ostras –, derivadas das denúncias que chegavam à instituição. 

A partir da minha experiência no campo de estágio, no período de dezembro 

de 2012 a maio de 2014, identifiquei a necessidade de aprofundar o estudo de um 

dos tipos de violência praticada contra os idosos: a violência financeira, efetuada no 

âmbito familiar, em que idosos têm sua renda mínima desfalcada em virtude da 

usurpação de seus recursos, em muitos casos, atrelados à garantia de condições 

básicas de sobrevivência. 

Este trabalho tem por objetivo, então, analisar de que forma a violência 

financeira praticada no âmbito familiar impactam os idosos que residem em Rio das 

Ostras, comprometendo a garantia do suprimento de necessidades básicas de vida. 

São objetivos específicos do trabalho: identificar quais fatores são determinantes 

para a prática da violência financeira contra os idosos e, com isso, analisar os 

impactos decorrentes desta violação na vida do idoso. Também avaliar se os idosos 

e seus familiares tem conhecimento dos direitos presentes no Estatuto do Idoso.   

Para a realização da pesquisa, o campo escolhido para obtenção dos dados 

necessários foi o Centro de Referência Especializado de Assistência Social – 

CREAS, localizado no centro de Rio das Ostras, onde realizei meu estágio 

supervisionado em Serviço Social. Também por ser o local por concentrar as 

denúncias relacionadas a violação de direitos da pessoa idosa.  

Para isto, o desenvolvimento deste trabalho ocorreu através de pesquisa 

bibliográfica e documental pertinente à legislação específica do público idoso, bem 

como a bibliografia que aborde a violação de direitos da pessoa idosa A pesquisa de 

campo aconteceu a partir do levantamento de dados da documentação dos usuários 

atendidos na instituição, a fim de identificar as denúncias relacionadas à violência 
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financeira contra idosos. Esses dados foram utilizados para o preenchimento de 

formulário com questões fechadas, a fim de identificar os determinantes que 

ocasionam a prática deste tipo de violação.   

Busca-se, então, confirmar se os conflitos intrafamiliares que ocorrem entre 

o idoso e seus familiares, é resultado das diversas e profundas mudanças 

societárias que atingem os indivíduos, sendo entre elas o fator econômico o principal 

causador destes desentendimentos. Também se a configuração dos lares em que os 

idosos vítimas de violência estão inseridos, aponta para uma reorganização da 

estrutura familiar, em que o idoso acaba se tornando o “responsável” pelo sustento 

da família, mesmo com uma renda mínima, deixando em segundo plano o 

atendimento de suas necessidades básicas.   

Ainda se a falta de conhecimento da população sobre os direitos do idoso, 

presentes na Lei 10.741 de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), acarreta a 

incidência de violência financeira como de outros tipos de violência. 

Assim, a compreensão da população de que o público idoso possa ser mais 

fácil de ser ludibriado afirma a violação de direitos da pessoa idosa. 

Visando a uma melhor compressão da temática e da pesquisa, este trabalho 

foi estruturado em duas seções. A primeira traz algumas concepções sobre o 

envelhecimento e a velhice, e como a sociedade a compreende. Aborda-se, 

também, através de elementos históricos, a trajetória do idoso em diferentes 

sociedades, no intuito de entender como os idosos eram tratados. Ainda se destaca 

a situação do idoso na atualidade, especificamente no Brasil, inserido na sociedade 

capitalista, investigando suas condições de sobrevivência, dando ênfase ao trabalho 

e a aposentadoria.  

Na segunda seção, tratou-se da questão dos direitos da pessoa idosa, 

fazendo um resgate histórico das principais conquistas deste público, destacando a 

participação do mesmo na elaboração e implementação de leis e normas 

institucionais em prol do atendimento de suas necessidades. Também é abordada a 

questão da violência, nas suas diversas modalidades, que muitos idosos ainda 

sofrem. Finalizo com resultados da pesquisa, trazendo algumas reflexões voltadas 



14 
 

especialmente aos idosos vítimas da violência financeira, também conhecida como 

abuso financeiro, no município de Rio das Ostras. 

Espero que o presente trabalho sirva como um instrumento para a ampliação 

do debate na instituição, pois se as condições de existência dos idosos são frágeis e 

vulneráveis, consequência do aumento das desigualdades sociais, maior é a 

violência contra seus direitos fundamentais. Por este motivo, compreender este tema 

pode contribuir para o debate sobre a (re) elaboração de políticas sociais para que 

estes direitos possam ser garantidos, e também difundir pela sociedade a 

importância da prevenção da violência, qualificando os serviços prestados aos 

idosos. 
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Capítulo 1: 

A TRAJETÓRIA DE LUTA PELO RECONHECIMENTO E VALORIZAÇÃO DO 

IDOSO  

 “Devemos aprender durante toda a vida, sem imaginar que a sabedoria vem 

com a velhice.” 

Platão (427-347 a.C.)  

“[...] A sabedoria vem com a velhice.” Esta afirmação dita pelo filósofo Platão 

nos faz entender o quanto a pessoa idosa tem a oferecer para a sociedade. Através 

de seu entendimento e experiências vividas, o idoso – um ator social – se torna o 

protagonista de transformação da realidade. Acontece que esta valorização nem 

sempre foi homogênea pelo mundo. 

Pretendo neste capítulo abordar de forma concisa como as questões 

relativas sobre o envelhecimento e a velhice são consideradas pela sociedade, 

trazendo algumas concepções e ideias. No decorrer do estudo estarei destacando, 

através de fatos históricos, a importância e valorização do idoso em diferentes 

sociedades e também investigando as condições do idoso na sociedade capitalista, 

dando ênfase ao trabalho e a aposentadoria, mais especificamente no Brasil.  

 

1.1. CONCEPÇÕES SOBRE O ENVELHECIMENTO E A VELHICE 

“Quando uma pessoa se torna idosa?” Esta pergunta tem sido um tema 

relevante quanto ao processo de envelhecimento e a condição de velhice da 

sociedade, visto que este segmento tem chamado a atenção de pesquisadores pelo 

crescimento nas últimas décadas. 

Diversos conceitos teóricos são apresentados para definir a gênese do 

envelhecimento. Mas, com as modificações societárias e culturais, estes conceitos e 

parâmetros também se alteram, gerando discussões e discordâncias entre os que 

estão envolvidos nesta temática, sejam pesquisadores, nações com suas 

características culturais diversas, legisladores e aqueles que estão vivenciando o 

processo de envelhecimento. Isso demonstra que não há uma idade delimitada 

universalmente para definir quando uma pessoa se torna idosa, pois há diversos 
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fatores que determinam sua existência na sociedade, ou seja, dependendo do 

contexto histórico, econômico ou cultural, o indivíduo passa a vivenciar a velhice, a 

partir das características presentes na sociedade em que está inserido.  

Em que idade a velhice começa? Determinar a idade em que uma 
pessoa pode ser considerada idosa é uma tarefa difícil, pois num 
determinado momento histórico, numa dada sociedade e em 
diferentes situações sociais, uma pessoa pode ser considerada idosa 
aos 70, aos 60, ou até mesmo aos 40 anos. (MASCARO, 2004, p. 
35) 

Importante destacar que envelhecimento e velhice são procedimentos 

distintos: o envelhecimento consiste em um processo que é inerente à condição 

humana, pois envelhecemos desde que nascemos, por este motivo não é um 

momento na vida do indivíduo, mas um processo contínuo. Já a velhice é o estado 

do indivíduo com idade avançada que passou pelo processo de envelhecer e 

adquiriu os resultados do mesmo. (SILVA, 2009) 

Em seus escritos, Simone de BEAUVOIR (1990) faz uma reflexão filosófica 

quanto a percepção da idade dos indivíduos ao descrever que o envelhecimento e a 

velhice são percebidos com mais facilidade pelo outro do que pelo próprio indivíduo. 

Isto vem confirmar que a velhice não é determinada apenas pelos aspectos 

biológicos, mas por fatores sociais, psicológicos, culturais e existenciais. De acordo 

com sua inserção e convivência no meio social, sendo objeto da ciência, da história 

e da sociedade, as características vigentes ou os estereótipos formulados pela 

sociedade são internalizados pelo idoso e o mesmo reage às situações postas.  

Veras (2003, p. 10) também afirma tal pensamento: 

Nada flutua mais do que os limites da velhice em termos de 
complexidade fisiológica, psicológica e social. Uma pessoa é tão 
velha quanto as suas artérias, quanto seu cérebro, quanto seu 
coração, quanto seu moral ou quanto sua situação civil? Ou é a 
maneira pela qual outras pessoas passam a encarar as 
características que classificam as pessoas como velhas?  

 

Salgado (2007, p.68) também faz a sua interpretação quanto ao 

envelhecimento:  

Um processo multidimensional, ou seja, resulta da interação de 
fatores biológicos, psicoemocionais e socioculturais. Executando a 
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razão biológica que tem caráter processual e universal, os demais 
fatores são composições individuais e sociais, resultado de visões e 
oportunidades que cada sociedade atribui aos seus idosos. 

 

Diante destas interpretações, pode-se entender que o envelhecimento não 

está apenas relacionado a fatores biológico, fisiológico, cronológico e psicológico, 

mas, desde o momento que estamos inseridos em uma sociedade com suas 

diversidades, somos influenciados por este meio, através das condições de 

sobrevivência e também culturais que são postas a nós desde o processo de 

envelhecer até a forma em que chegamos à condição da velhice. Ou seja, o 

processo de envelhecimento é influenciado pela sociedade em interação com o 

indivíduo e vice-versa.  

 

1.2. BREVES CONSIDERAÇÕES HISTÓRICAS ACERCA DA SITUAÇÃO 

DO IDOSO EM DIFERENTES SOCIEDADES 

O envelhecimento é um processo natural, em que todos estão sujeitos a vivê-

lo: nascimento, crescimento, amadurecimento, envelhecimento e morte, sendo 

irreversível, mesmo com os avanços da medicina (DUARTE, 2008). Antes de chegar 

ao final deste processo, encontramos um indivíduo que passou por diversas 

transformações ao longo de sua vida e tem uma bagagem de experiência adquirida 

das suas relações sociais, políticas e econômicas. Mas, no decorrer dos séculos, em 

diferentes sociedades, o seu reconhecimento perante a humanidade se diferenciava: 

este indivíduo é o idoso.  

As diferentes concepções sobre o envelhecimento e sobre o idoso, 

encontradas em diferentes épocas e sociedades, nos permitem entender suas 

condições de vida, meios de subsistência e suas relações com os mais jovens. Em 

seus estudos, Beauvoir (1990) nos permite observar que na civilização oriental, na 

China, a condição do idoso na antiguidade era privilegiada, perpetuando até os dias 

atuais, e isto se dava através das ideias de grandes filósofos que tinham seus 

ensinos propagados de gerações a gerações. 
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Confúcio (551-479 a.C.) pregava que a sociedade poderia se organizar de 

forma nacionalista através do princípio da simpatia universal, pela educação, a fim 

de se estender do individuo para a família e da família para o Estado. Com o 

princípio de piedade filial, seus estudos tinham como base a família, o respeito dos 

filhos aos seus pais idosos. Portanto, no núcleo familiar, a obediência se direcionava 

para o homem mais velho, ou seja, quanto maior as qualificações e 

responsabilidades caberia ao idoso tomar posição de autoridade patriarcal ou, 

quando existente a avó, exercia um papel social importante na família. 

O Confucionismo tem como base a família, em cujos domínios todos 
devem obediência ao ser humano masculino mais velho. A 
autoridade do patriarca mantém-se elevada com a idade e até 
mesmo a mulher, tão subordinada, na velhice, passa a ter poderes 
mais elevados do que os jovens masculinos, exercendo influência 
preponderante na educação dos netos. (SANTOS, 2001. p.91) 

 

Isto se configurava pelo reconhecimento de que os idosos possuíam 

sabedoria adquirida ao longo dos anos. Elemento essencial para direcionamento das 

decisões relacionadas à família ou na sua relação com a sociedade. 

Confúcio acreditava que a autoridade da velhice é justificada pela 
aquisição da sabedoria, pregando que aos 60 anos o ser humano 
compreende, sem necessidade de refletir, tudo o que ouve; ao 
completar 70 anos, pode seguir os desejos do seu coração sem 
transgredir regra nenhuma (...) (SANTOS, 2001 p. 91). 
 

 

Para o filósofo e historiador Lao-Tsé ou Lao-Tzy (604-531 a. C.), fundador do 

Taoísmo, este momento na vida da pessoa idosa configurava a veneração e 

adoração pela sabedoria adquirida e respeito dispensado a este indivíduo, pois para 

o filósofo, “a vida nada mais é do que o ser humano que atua espontaneamente 

como centro do mundo” (Lao-Tzy, 1999 p.23 apud SANTOS, 2001 p.91). Assim, a 

velhice se configurava um momento de elevação espiritual, de renovação e 

conquista de novos limites pelo ser humano.  

Já nas sociedades ocidentais, a identidade do idoso ainda permanece com 

características positivas quanto ao seu reconhecimento, mas também é possível 

observar algumas alterações. Um destaque é o filósofo e poeta Ptah-Hotep (Egito – 

2.500 a. C), que nesta época o costume era a exaltação da beleza física. Sendo o 

autor do primeiro texto dedicado à velhice registrado na história, descrevia a velhice 

e o idoso de forma sombria, ou seja, sem perspectivas para o presente e futuro 
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como indivíduo nesta fase da vida. Beauvoir (1990, p.114), destaca a referência do 

autor que afirma que “A velhice é a pior desgraça que pode acontecer a um homem”. 

A autora ainda destaca que nos relatos bíblicos é possível observar que o 

povo judeu tinha a velhice como uma benção e os homens idosos deveriam ser 

respeitados. Estes princípios se destacavam tanto que na Palestina o homem mais 

velho governava a família enquanto tinha saúde.  

Os autores dos livros santos conservam a nostalgia do passado e 
projetam nele os valores que desejam ver reconhecidos por seus 
contemporâneos. Embora se encontrem entre eles ecos de uma 
antiquíssima filiação matrilinear, descrevem uma sociedade 
patriarcal, na qual os grandes ancestrais, aos quais atribuem idades 
fabulosas, eram os porta-vozes de Deus. Consideram a longevidade 
uma suprema recompensa da virtude (...). Os mandamentos de Deus 
exigem dos filhos que honrem pai e mãe. Se um filho se recusa a 
obedecer ao pai e se todas as tentativas para fazê-lo ceder forem 
vãs, o pai - diz o Deuteronômio – deverá levá-lo aos anciãos de sua 
cidade: “E todos os homens da cidade o apedrejarão e ele morrerá” 
(BEAUVOIR, 1990, p. 114). 
 

Na Grécia, os mais idosos eram prestigiados pela sua sabedoria adquirida 

com o passar dos anos, pois tinham um papel importante na sociedade. Mascaro 

(2004, p. 27) descreve que aos mais velhos era destinada a responsabilidade para 

com os negócios públicos, porque não havia confiança nos mais jovens. 

Participavam de um conselho de anciãos em Esparta, onde quem poderia se tornar 

membro deveria ter mais de 60 anos. Isso demonstra que a autoridade dos idosos 

era respeitada, uma vez que possuíam o poder de tomar decisões.  

Mas esta unidade de tratamento para com os idosos não se mantinha, pois, 

os gregos valorizavam a juventude e com ela os corpos belos e estruturais, 

característica da civilização helênica, e a velhice era considerada uma etapa temida 

por este povo. Mas, conforme destacado acima por Mascaro (2004), com as 

responsabilidades destinadas aos mais idosos, a velhice ganhava o significado de 

honra no qual auxiliavam o rei os anciãos que compunham o conselho; experiência 

quanto ao falar e responsabilidades adquiridas agregava autoridade, mas ao mesmo 

tempo era reconhecida a fragilidade física do idoso.  

Outros filósofos também se destacaram ao tratar da questão do 

envelhecimento. Platão (427-347 a.C.) tinha o idoso como uma fonte de sabedoria, 

ao contrário de outros pensadores e poetas que viam a velhice como uma fase de 

decrepitude do organismo e de limitações ao usufruir da vida. Para o filósofo a 

sabedoria adquirida ao longo dos tempos culminava em conhecimento, uma vez que 
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era associada à felicidade. Nos seus estudos, defendia a imortalidade da alma, 

sendo que a maior virtude adquirida era o conhecimento de que o homem 

necessitava para viver, enquanto que o declínio físico não passava de uma ilusão. 

No plano político, o filósofo acreditava que o idoso era a pessoa mais indicada, ou 

seja, mais capacitada para comandar a Polis ideal. (A República, Livro III, 1995, 

apud Santos, S., 2001) 

Beauvoir (1990, p. 136) destaca a importância com que Platão tratava da 

temática do envelhecimento, em As leis, no que tange à responsabilidade dos mais 

jovens, no respeito ao falar e dedicação de suas riquezas e vida aos pais idosos. 

Este cuidado para com este indivíduo era sagrado: “Não podemos possuir nenhum 

objeto de culto mais digno de respeito do que um pai ou um avô, uma mãe ou uma 

avó oprimidos pela velhice”.  

Sobre o envelhecimento, as ideias de Aristóteles se diferenciavam do 

pensamento de Platão. Acreditava que havia a junção do corpo e mente e não só 

intelecto como Platão defendia. Nesta união, a decrepitude do organismo atingiria 

corpo e mente do homem, tornando-os enfraquecidos. Para o filósofo, uma velhice 

feliz se baseava em um corpo intacto. (BEAUVOIR, 1990) 

Beauvoir (1990) nos apresenta ainda que na Roma antiga a relação do idoso 

com a sociedade se dava através da propriedade, visto que os valores que se 

destacavam perante a sociedade estavam ligados com a posse de bens materiais e, 

dessa forma, os idosos que detinham estas posses, eram respeitados. A 

propriedade privada era garantida por lei e a maioria destes proprietários fundiários 

consistiam em idosos que haviam acumulado riquezas durante suas vidas, 

compunham o Senado que caracterizava uma instituição que agregava poder a 

quem fizesse parte, além de valorizar a sabedoria destes homens.  

O poder do pater familias era evidente em uma família, pois a autoridade e 

comando pela família, posses e bens caberia ao homem mais velho, que somente 

após a sua morte esta autoridade era repassada aos filhos.  

 
O poder do pater famílias romano era incontestável, e um jovem 
casado ou não, vivia sob a autoridade paterna, e só se tornava 
inteiramente romano, um “pai de família”, depois que seu pai morria. 
O poder paterno era soberano, podendo condenar inclusive o filho à 
morte. (MASCARO, 2004, p. 28) 
 

 



21 
 

Os idosos nesta condição deveriam demonstrar para a sociedade, e assim 

serem reconhecidos pela mesma, se apresentassem um comportamento de homem 

maduro e forte. Sem estas condições, eram desprestigiados (MASCARO, 2004). 

 

O que se observa no decorrer da história da velhice é que as concepções 

sobre este estado variam de acordo com os interesses das classes sociais, pois 

sabemos que a estrutura da sociedade está baseada nas relações de acumulação 

econômica e de poder. Desta forma, as contradições entre as classes dominantes e 

aqueles que são dominados, tendem a se intensificarem pelos mais variados 

interesses, seja por poderes de sexo, gênero, etnias, simbólicos, culturais, 

institucionais, entre outros, ou seja, há uma relação contraditória de interesses, 

valores, estratégias e poder que está fundada na divisão de classes sociais e nos 

processos de dominação e exploração, em que ocorrem disputas por “posições, 

domínios, vantagens, lugares, numa estrutura complexa que garante poderes reais 

ou simbólicos a determinados indivíduos ou grupos em detrimento de outros”. Assim, 

as contradições entre grupos são manifestadas a partir dos que estão envolvidos 

nesta questão, principalmente os que detém o poder, valorizando ou desprezando 

os idosos, sendo assim, é uma questão que também está relacionada ao poder (Cf. 

FALEIROS; BRITO, 2007, p. 107-108).    

Também se verifica que em todos os momentos de reconhecimento da 

sabedoria do idoso, elevando-o a um nível mais elevado na sociedade, sua 

fragilidade e decrepitude não foram ignoradas.  

Hoje, ser idoso em uma sociedade “voltada para a modernidade” não é fácil. 

A imagem de ancião frágil, não faz mais sentido conforme era apresentada nos 

séculos XVI e XVII. Há aqueles que temem a chegada da velhice e preferem se 

adequar a novos significados como “homem de uma certa idade” ou “senhores ou 

senhoras bem conservados”. Significados estes que são postos a fim de mascarar a 

realidade do que vem a ser o idoso e que caracterizam a velhice como sendo algo 

ruim de se viver.  

  A situação de sobrevivência dos idosos começa a ter alterações mais 

severas no período da Idade Média, no chamado período feudal, ou seja, no seu 

desenvolvimento. Mascaro (2004) aponta as condições que os idosos estavam 

sujeitos, pois a sociedade estava dividida em classes: a nobreza, o clero e o povo. 
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Para aqueles que não faziam parte da camada privilegiada dos senhores feudais, 

principalmente o idoso, a vida era árdua, pois o trabalho do campo consumia o 

tempo destes homens e os privava da vida pública. 

A Igreja também influenciava a vida dos idosos, como da sociedade em 

geral, pois havia riquezas acumuladas e isto lhe agregava poder diante dos homens. 

Devido a esta influência, os pais e os mais velhos eram respeitados pela autoridade 

e poder que exerciam, poder este que era comparado como único, como o poder de 

Deus. Mas a fragilidade do idoso fazia com que os mesmos se retirassem para 

mosteiros, a fim de aguardar o fim de sua vida.  

Observa-se que neste período, a velhice não era vivenciada, pois o alto índice 

de mortalidade, principalmente masculina, era provocada pela violência constante na 

vida pública e privada. Salvo aqueles que possuíam propriedades, sabiam ler, 

escrever e eram chefes de família, o respeito por parte de seus familiares era 

evidenciado. Já a situação das mulheres idosas era de sofrimento: viúvas, eram 

inferiorizadas pelos próprios familiares, culminando em solidão e pobreza, ou seja, a 

sua inserção no seio familiar não garantia o respeito e cuidados que deveriam 

receber nesta condição. Ao invés disto, eram desprezadas e desprestigiadas.  

 

 

1.3. DA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL AO CAPITALISMO 
CONTEMPORÂNEO: BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A CONDIÇÃO DO 
IDOSO   

 

Com as transformações ocorridas na Europa a partir do século XIX, durante a 

Revolução Industrial – marco histórico para a mudança do modelo econômico que 

estava vigente – alguns benefícios foram surgindo a partir do desenvolvimento 

tecnocientífico como um certo progresso na medicina e aumento das práticas de 

higiene e saúde pública. Na teoria, isto representava a tendência de um aumento 

significativo na expectativa média de vida (MASCARO, 2004). Mas, mesmo com este 

desenvolvimento tecnocientífico, nem todos aqueles que estavam passando pelo 

processo de envelhecimento foram beneficiados, visto que o período de surgimento 

da indústria, foi marcado por reivindicações da classe operária, pois as condições de 

trabalho e moradia eram totalmente insalubres, caracterizando a desigualdade 

social, pois apenas algumas classes eram privilegiadas com este avanço.  
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Assim, a composição deste novo modelo econômico que estava despontando 

neste período, já apontava desigualdades a partir do momento em que a relação 

principal se baseava em duas classes: a burguesia, detentora dos meios de 

produção, a fim de explorar a classe trabalhadora que não possui propriedades, 

apenas sua força de trabalho, que é forçada a vender, fazendo com que o homem 

seja inserido no mercado de trabalho assalariado. 

A questão a ser pensada é a condição de pobreza presente na sociedade 

capitalista, principalmente a vivenciada pelos idosos.  

Para os idosos que possuíam bens e condições, as chances de se ter uma 

velhice saudável e longeva eram positivas, ao contrário daquele que estava 

envelhecendo vendendo sua força de trabalho – o trabalhador – que vivia em 

condições penosas, evidenciando a precariedade do trabalho. E aqueles que 

conseguissem chegar a fase da velhice, estariam exaustos e sem proteção social.  

Netto explica claramente como a dinâmica da pobreza na sociedade 

capitalista interferia nas condições de sobrevivência:  

 
Pela primeira vez na história registrada, a pobreza crescia na razão 
direta em que aumentava a capacidade social de produzir riquezas. 
Tanto mais a sociedade se revela capaz de progressivamente 
produzir mais bens e serviços, tanto mais aumentava o contingente 
de seus membros que, além de não ter acesso afetivo a tais bens e 
serviços, viam-se despossuídos das condições materiais de vida. 
(apud TEIXEIRA, 2008, p.48) 
 

 

Além do mais, alienação do processo de trabalho era uma constante, pois aos 

operários estava destinado o cumprimento de uma etapa do processo produtivo, 

sendo repetida durante a jornada de trabalho estabelecida ou enquanto estivesse 

empregado. Esta alienação se apresentava de forma física e psicológica na classe 

trabalhadora, pois não participavam da totalidade do processo produtivo, acabavam 

não tendo noção do que estava sendo produzido, assim como não tinham 

consciência do valor de seu trabalho. 

Prejuízos à classe trabalhadora foram evidentes devido a vários fatores: 

barateamento da mão de obra, pois não se exigia qualificação; aumento do exército 

industrial de reserva, visto que as vagas oferecidas não atendiam a todos. A 

inserção de maquinário colaborou para a modernização da produção; em 

contrapartida, o desemprego, a desqualificação do trabalho e do trabalhador foram 
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consequências vivenciadas por indivíduos provenientes de antigas formas de 

produção como os ex-artesãos e ex-camponeses, que sequer obtiveram 

conhecimento do que consistia este novo modelo de produção. 

O resultado de tão grande transformação no mundo do trabalho acarretou 

para o trabalhador diversas mudanças: a individualização do trabalho – moradia 

separada do trabalho – levou também a se separar da família para concorrer às 

pouquíssimas vagas disputadas tanto por homens, mulheres, crianças e idosos. 

Nem sempre conseguiam sustentar os filhos menores e idosos, ou seja, aqueles que 

não podiam e não conseguiam trabalhar; destarte que aos idosos as negligências 

eram constantes ou eram abandonados em asilos. 

Dessa forma, segundo Beauvoir (1990) e Teixeira (2008), observa-se o idoso 

como uma referência negativa para o processo de produção, visto que para o 

capital, quando o trabalhador se encontra na condição de “velho” é descartado e, 

assim, não dá as condições necessárias de sobrevivência para o mesmo. Sem 

condições para trabalhar e desprovido dos meios de sobrevivência, o idoso não está 

mais inserido no processo produtivo.  

E na atualidade, como os idosos estão sendo assistidos? A sociedade 

constrói uma imagem da pessoa idosa carregada de preconceitos, vinculada à 

doença, pobreza e solidão, ou seja, uma velhice cheia de limitações. Há situações 

em que a família internaliza esta ideia e no convívio familiar o idoso não é respeitado 

e valorizado, sofrendo violação de seus direitos ou, em outras situações, ele é 

institucionalizado nas Instituições de Longa Permanência - ILPs, passando a compor 

o número de idosos intramuros. 

As contradições do capital e as mudanças na esfera do trabalho geram, 

especifica e especialmente para o trabalhador idoso situações mais graves, pois é 

nesta fase da vida que a reprodução e a ampliação das desigualdades sociais se 

evidenciam, porque, como bem aponta Teixeira: 

O capital transforma o tempo de vida do trabalhador em tempo de 
trabalho para fins de valorização do capital em detrimento das 
qualidades e necessidades humanas do produtor, principalmente 
para os que envelhecem na periferia do sistema, em que o tempo de 
trabalho se estende ao tempo de envelhecer, ou ao tempo de 
consumo manipulado de bens, serviços e mercadorias (2008, p. 15 - 
16). 
 

Com o processo de exploração do capitalismo, pode-se observar que na fase 

idosa da vida as necessidades essenciais de satisfação dos trabalhadores velhos, 
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sejam os que ainda vivem ou os que já viveram da sua força de trabalho, são 

usurpadas, deixando-os sem valor para o capital, para a sociedade e até mesmo 

para a família. Teixeira (2008, p.18) nos esclarece sobre esta problemática, 

 
O trabalhador idoso, na grande maioria, é assim destituído [...] em 
um tempo de sua vida em que, ele perde o valor de uso para o 
capital, que o condena a uma antecipação do processo de 
depreciação natural de sua capacidade de labor [...]. 

 

A conjuntura atual é regida pela lógica mercantil, portanto, para os que 

chegam ao período da aposentadoria, que nem sempre é suficiente para a 

manutenção das necessidades do idoso, parar de trabalhar significa a perda do seu 

papel profissional, ou seja, não está mais apto para desenvolver as funções laborais 

que realizava anteriormente; perda do seu papel familiar, pois agora estará sob 

cuidados de seus familiares, sendo que esta fase da vida requer mais atenção e em 

algumas situações, dependência dos mesmos, e perda do seu papel social, sendo 

que a construção de diversos estigmas sobre o idoso o afastam da sociedade no 

qual está inserido. Assim, a sociedade capitalista julga o idoso como improdutivo e 

impotente, dificultando mais a situação do mesmo.  

Importante salientar que no decorrer de toda a existência, o homem, enquanto 

ser social, produz e se reproduz socialmente, mas tal ação está exclusivamente 

voltada para o trabalho contínuo - ou seja, para a garantia da própria subsistência e 

de familiares, assim, precisa vender sua força de trabalho, visto que não é detentor 

dos meios de produção. Teixeira (2008, p. 66) confirma esta veracidade dizendo que 

“[...] nessas circunstâncias, estar fora do trabalho é estar fora da vida, excluído das 

condições de reprodução social [...]”. 

A questão a ser levantada aqui diz respeito como estão as condições de 

sobrevivência humana dos idosos no Brasil. Sabemos que as dificuldades têm se 

intensificado de forma considerável sobre os indivíduos e suas famílias por inúmeros 

fatores como transformações no mundo do trabalho e no processo de acumulação 

do capital, tais como a financeirização da economia, o desemprego, a precarização 

do trabalho, entre outros. Também se pode destacar que as limitações impostas 

pela dinâmica global e por sua crise estrutural, (Mészáros, 2002), resultado das 

contradições imanentes à lógica do capital, trazem consequências para todos os 

membros da família, até mesmo para os idosos, fazendo com que os mesmos 

busquem alternativas a fim de suprir suas necessidades materiais. A crise 
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econômica também se desdobra nas relações intrafamiliares, provocando 

modificações quanto ao responsável pelo sustento da família. Segundo Sarti,  

Diante das separações, divórcios e recasamentos e outros 
problemas familiares [...], frequentemente são os pais idosos que se 
vêem diante da necessidade de ajudar seus filhos adultos, o que faz 
com que os pais continuem no lugar de cuidadores e provedores, 
mesmo na velhice (2001, p. 3). 
 

 

Conforme destacado acima, entende-se que na contemporaneidade as 

diversas e profundas mudanças societárias atingem os indivíduos e suas famílias1, 

pois são partes constituintes da sociedade que apresenta diversos problemas 

sociais. Assim, as famílias precisam se adequar às diversidades apresentadas a fim 

de promover a reorganização de sua subsistência, sendo que dependendo das 

diferenças de idade, gênero, ou seja, de acordo com a complexidade dos membros 

que a compõe, as estratégias para sobrevivência são mais difíceis. 

Diante desta conjuntura, colocamos em destaque o idoso, que na maioria das 

vezes, continua sendo o provedor de sua família, e há situações em que o único 

meio de subsistência se dá apenas com sua aposentadoria (Sarti, 2001).  

As dificuldades que o idoso aposentado enfrenta são inúmeras, restringindo 

suas condições de sobrevivência: encontra obstáculos para acessar e se inserir no 

mercado de trabalho formal; como alternativa, acaba tendo acesso a trabalhos 

informais e precários, sem garantias trabalhistas; e os baixos valores que recebe de 

aposentadoria não atende todas suas despesas, pois em alguns casos esta renda já 

está comprometida para o atendimento das necessidades da própria família. Ainda 

para aquele idoso pauperizado, sem acesso a benefícios previdenciários, resta-lhe 

depender da Política de Assistência Social2.  

                                                           
1“As famílias com idosos residindo foram divididas em dois grupos: famílias de idosos, em que o idoso é chefe 
ou cônjuge, e famílias com idosos, em que os idosos moram na condição de parentes do chefe. Assume-se que 
na primeira residam idosos com autonomia econômica, e/ou física e mental e, na segunda, os vulneráveis, ou 
seja, idosos que demandam alguma ajuda de familiares. Considera-se que as demandas de idosos por cuidados 
advêm, principalmente, daqueles que não têm renda ou dos que perderam a sua autonomia” (CAMARANO, 
2009, p.82, grifos do autor). 
2 Na Política de Assistência Social é previsto o Benefício da Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência 
Social (BPC/LOAS) que é a garantia de um salário mínimo mensal ao idoso acima de 65 anos ou ao cidadão com 
deficiência física, mental, intelectual ou sensorial de longo prazo, que o impossibilite de participar de forma 
plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. (BRASIL, Ministério do 
Trabalho e Previdência Social. Disponível em http://www.mtps.gov.br/servicos-do-ministerio/servicos-da-
previdencia/beneficios-assistenciais-e-de-legislacao-especifica/beneficio-assistencial-ao-idoso-e-a-pessoa-com-
deficiencia-bpc-loas Acesso em 28 de junho de 2016).  
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Neri (2009 p. 57) aponta que “para uma parcela ainda expressiva da nossa 

sociedade, o trabalho continuado, mesmo depois da aposentadoria3, tem várias 

motivações”, ou seja, na realidade de muitas famílias, o idoso que ainda trabalha é 

considerado o único provedor da casa. Diante disto, na maioria dos casos, o 

trabalhador idoso não consegue suprir todas as suas necessidades básicas como 

alimentação, saúde, medicamentos, moradia e lazer, pois o baixo valor recebido da 

aposentadoria não o permite assim fazer. Outro aspecto que é preocupante diz 

respeito a famílias que possuem a renda do idoso como principal sustento de todos 

os membros que a compõe, também não sendo suficiente para suprir todas as suas 

demandas.  

Cabe ao idoso nestas condições o retorno ao mercado de trabalho a fim de 

complementar a sua renda. Conforme Camarano:  

 
A análise da participação do idoso nas atividades econômicas tem 
um caráter diferente das análises tradicionais de mercado de 
trabalho. A preocupação central não é com a pressão que o idoso 
possa fazer no mercado de trabalho, mas a de analisar a sua 
participação como um indicador de sua dependência (ou não). 
Reconhece-se, no entanto, que em algumas atividades econômicas o 
trabalho do idoso, que é muitas vezes aposentado, concorre com o 
trabalho do jovem. [...] Um outro ponto importante diz respeito à 
contribuição que os idosos aportam à renda familiar (s/d, p. 30). 
 

 

Fraiman (2009, p. 107), ainda faz uma consideração quanto a situação do 

idoso aposentado que necessita retornar ao mercado de trabalho:  

 
Não são poucas as pessoas que não param, mas são paradas antes 
e depois de se aposentar, por contingências alheias a sua vontade: 
contingências de mercado. No período após, contam ao menos com 
a aposentadoria para morar e se alimentar, às vezes tendo de 
escolher entre uma coisa e outra (grifos do autor). 
 

 

                                                           
3 “A grande maioria dos aposentados pelo Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) recebe valores baixos, 
que vão diminuindo a cada ano, porque a atualização desses valores não corresponde à inflação real. Vão, 
portanto, perdendo seu poder aquisitivo. Só quem ganha o salário mínimo tem seu valor atualizado. As demais 
faixas de aposentadoria estão desvinculadas do salário mínimo e vão ficando defasadas. Não resta ao 
aposentado outra saída, a não ser tentar engajar-se novamente no trabalho: formal, de preferência, ou 
informal, se não houver outra alternativa. Além do problema de defasagem do valor do benefício, que atinge 
os trabalhadores que recebem pelo INSS, outras grandes questões preocupam a sociedade brasileira, entre elas 
se situa a manutenção do próprio sistema previdenciário, que está sendo ameaçada” (BULLA; KAEFER, 2003, p. 
6). 
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A realidade em que os idosos estão inseridos indica que este fenômeno não é 

transitório, ou seja, em razão do crescimento acelerado da economia em escala 

global e as restrições que assim são postas, o sistema econômico tem optado pela 

busca de formas de trabalho que favorecem a redução de custos. As estratégias de 

empresas e até mesmo de órgãos públicos referentes a corte de gastos, leva a 

observar as inúmeras formas de precarização e informalidade que atingem não só 

os idosos, mas a todos os trabalhadores que estão sujeitos ao sistema de 

exploração (MUNIZ; BARROS, 2014). 

 Assim, o idoso volta ao mercado de trabalho e encontra-se inserido em um 

sistema econômico e financeiro que possui como característica a valorização do 

jovem e de tudo o que é novo, sendo desconsiderado a experiência do trabalhador 

“velho”, em virtude da própria lógica do capital. Assim, “as chances dos mais velhos 

são menores no mercado de trabalho. Para aqueles que pretendem ingressar no 

mundo do trabalho, cabe dizer que a disputa é grande e as exigências no mercado 

são cada vez maiores” (BULLA; KAEFER, 2003, p. 4). 

 As exigências das empresas são cada vez maiores, fazendo com que os 

trabalhadores utilizem sua força de trabalho a fim de exercerem suas atividades de 

maneira mais intensa para alimentar a lógica de acumulação capitalista. Para que 

isto ocorra, os trabalhadores se submetem a elevadas jornadas de trabalho e até 

mesmo polivalência em suas funções. Ocorre que para o idoso, a tendência é a 

exclusão e a dificuldade em acessar as vagas oferecidas pelo mercado de trabalho.  

 Assim, os antagonismos são visíveis na relação do idoso com as imposições 

postas pelo mercado, que são conflitantes diante do que o instrumento normativo 

que cuida dos interesses deste público, o Estatuto do Idoso, prevê em seu capítulo 

VI:  

Art. 26. O idoso tem direito ao exercício de atividade profissional, 
respeitadas suas condições físicas, intelectuais e psíquicas.  
Art. 27. Na admissão do idoso em qualquer trabalho ou emprego, é 
vedada a discriminação e a fixação de limite máximo de idade, 
inclusive para concursos, ressalvados os casos em que a natureza 
do cargo o exigir (BRASIL, 2003). 
 

 Diante do exposto, observa-se que a dinâmica do capital impede que a 

legislação se efetive na prática, a fim limitar os imperativos econômicos que 

dificultam a sobrevivência do idoso na sociedade capitalista. A instituição do Estatuto 

do Idoso serve para garantir a integridade e direitos deste público. Mas, a efetivação 



29 
 

dessa lei ainda é um desafio a ser realizado, e ainda depende de muita mobilização 

e luta.  

A busca do mercado por elevadas taxas de produtividade faz com que o fator 

etário seja predominante na questão de seleção a vagas de empregos nas 

empresas (TELLES, 2009). Isso colabora para um maior número de trabalhadores 

idosos com experiência, ou seja, qualificados, mas desempregados, pois o interesse 

dos empregadores se dá pelos profissionais mais jovens que estão “mais aptos” ao 

trabalho intenso e elevado.   

 A partir destes aspectos apresentados, o sistema capitalista agrega ao idoso 

a imagem de um indivíduo sem utilidade para o processo de acumulação de riqueza, 

pois não colabora para tal. Como afirma Goldman (2000, p.14): “evidencia-se que as 

sociedades, sob a lógica do capital, tendem a transformar as pessoas em 

mercadorias e reduzem os velhos à condição de ‘mercadorias descartáveis’”.  

 O objetivo do capital é a obtenção do lucro, de forma que a lógica que impera 

na sociedade burguesa para que atenda a esta ação é a possibilidade de 

transformação de tudo em objetos que posteriormente possam ser vendidos. 

Observa-se em nosso cotidiano que em tudo o que usufruímos está presente a 

lógica do mercado, seja nos itens mais essenciais como os alimentos, habitação, 

saúde, até mesmo na cultura, concepções religiosas, se deslocar de um local para o 

outro etc. 

 Em relação ao trabalho, especificamente o assalariado, é o elemento de que 

o capitalismo necessita para sobreviver através da exploração da força de trabalho, 

força esta que se deu com a transformação do ser humano em objeto de aquisição, 

de acordo com as regras do mercado, como qualquer outro valor de troca. Nesta 

dinâmica, o trabalhador idoso está inserido, mas como uma mercadoria que perdeu 

o valor. 

O trabalhador se torna uma mercadoria tão mais barata quanto mais 
mercadorias cria. Com a valorização do mundo das coisas 
(sachenwelt) aumenta em proporção direta a desvalorização do 
mundo dos homens (menschenwelt). O trabalho não produz somente 
mercadorias; ele produz a si mesmo e ao trabalhador como uma 
mercadoria, e isto na medida em que produz, de fato, mercadoria em 
geral. (MARX apud SILVA SOBRINHO, 2007 p. 75) 
 

 

Vale destacar que toda esta dinâmica não é proveniente da sociedade por si 

só, sendo um defeito ou um equívoco da mesma, mas que faz parte do processo de 
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acumulação do capital, sendo que a necessária mudança deste sistema deverá se 

estender a todos os pilares societários que sustentam o capitalismo. 

Diante desta realidade vivenciada pelo público idoso, os mesmos ainda 

enfrentam estigmas e estereótipos, formas de discriminação que impactam ainda 

mais a sua convivência na sociedade, sendo que a própria impõe aos idosos ideias 

que fazem enxergá-los como improdutivos, que sempre estão doentes, 

ultrapassados.  Beauvoir (1990) destaca que a sociedade é a principal responsável 

pela estigmatização dos idosos, sendo até culpada, visto que seus interesses se 

fundam pelo mito da expansão e da abundância, tratando os mais idosos como 

párias4.  

Inseridos na sociedade capitalista, Ferrigno esclarece que:  

A discriminação dos velhos é o resultado dos valores típicos de uma 
sociedade de consumo e de mercantilização das relações sociais. O 
exagerado enaltecimento do jovem, do novo e do descartável além 
do descrédito sobre o saber adquirido com a experiência da vida são 
as inevitáveis consequências desses valores (2002, p. 56). 

 

Ao idoso aposentado o estigma de improdutivo é reproduzido pelo sistema do 

capital, visto que não há a venda de sua força de trabalho, e mesmo que retorne ao 

mercado de trabalho, não produz e não contribui da mesma forma como antes. Esta 

ideia negativa sobre o idoso colabora para que sua situação de sobrevivência na 

sociedade esteja comprometida: 

 
No imaginário social, ser velho, está representado por idéias e visões 
que condicionam e reproduzem um pensar sobre o idoso enquanto 
indivíduo inapto, incapaz, imprestável – improdutivo. Percepção esta 
que se mostra notadamente discriminada como resultado das 
relações sociais deterioradas e determinadas pelo sistema produtivo 
(PAZ, apud ALVARENGA, 2001, p.37). 

 

Isto faz refletir sobre a vulnerabilidade social a que estão sujeitos os idosos 

inseridos nesta dinâmica. Quando necessitam do trabalho, perdem o seu valor de 

uso para o capital pelo fator da idade. A consequência disto está nas expressões da 

questão social: população excedente, pobreza, desemprego, desvalorizações, 

degradações sociais. Desigualdades estas que no cotidiano do idoso são 

reproduzidas e ampliadas e, por conta disto, os mesmos acabam por viver apenas 

                                                           
4 Na Índia, esse nome é dado a todos os sem casta, excluídos da sociedade. Figura de homem desprezado, 
repudiado pelos demais (BUENO, 1996, p. 485). 
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com os mínimos sociais, ou seja, suas necessidades sociais não são atendidas na 

sua totalidade. De acordo com Teixeira (2008), 

 
Envelhecer para o trabalhador na ordem e no tempo do capital é ter 
seu tempo de vida subordinado ao tempo de trabalho, mesmo depois 
de aposentado para os trabalhadores velhos de baixa renda no 
capitalismo periférico brasileiro (p. 301). 

  

Importante salientar que esta estigmatização que incide sobre os idosos faz 

com que os mesmos internalizem esta ideologia de dependência e improdutividade 

que é posta pela sociedade. Sendo censurados e vítimas de preconceito pelo 

sistema, e isto pode levá-los ao afastamento da vida social, visto que nem sempre 

sua reinserção no mercado de trabalho é favorável, pois a dinâmica de economia 

capitalista tende a reafirmar a improdutividade do idoso. 

Dentro deste contexto, é importante destacar que o envelhecimento não é um 

fenômeno homogêneo, pois “[...] cada pessoa vivencia essa fase da vida de uma 

forma, considerando sua história particular e todos os aspectos estruturais (classe, 

gênero e etnia) a ela relacionados, como saúde, educação e condições econômicas” 

(MINAYO; COIMBRA JR., 2002, p. 14). Lopes (2000) ainda destaca que os sujeitos 

não envelhecem de forma igual, pois a velhice está ligada a várias questões que se 

interligam, tornando-se mais complexas; por isso a sua heterogeneidade. Cada 

idoso, assim, constrói sua própria história de vida, sendo que cada uma possui suas 

características e também dificuldades diferentes. Dessa forma, a velhice não pode 

ser tratada de forma homogeneizada e sem considerar as diferenças de cada um. 

A ideia ressaltada pela sociedade sobre o que vem ser o “idoso” o vincula 

como sendo pobre e como problema social. Peixoto (2000) faz a constatação que 

nas sociedades modernas a visão do “idoso como problema” está ligada à situação 

da classe trabalhadora em geral, sendo mais expressiva nos seus segmentos mais 

pauperizados. Observa-se que os idosos considerados “problema” para a sociedade 

são os que necessitam usar os serviços públicos essenciais da saúde, da 

assistência social e também são aqueles que dependem do valor da aposentadoria 

vinculada ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) ou mesmo os que não têm 

direito a receber este valor. 

Ocorre que dentro da dinâmica de acumulação do capital são explícitas as 

contradições que os idosos vivenciam; principalmente os idosos que necessitam 

voltar ao mercado de trabalho, pois, mesmo depois de contribuírem para 
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acumulação de riqueza social através de anos de trabalho, o descanso merecido, a 

fim de aproveitar a velhice, nem sempre é possível. Como relatado anteriormente, a 

aposentadoria não é suficiente para o atendimento de suas necessidades e de seus 

familiares. O que marca esta parcela da população diz respeito não só a exploração 

do trabalho assalariado, mas também a dificuldades em acesso aos serviços 

públicos e bens sociais, ao pauperismo e as desigualdades sociais. Assim, a 

preparação deste trabalhador para viver a velhice e usufruir de sua aposentadoria 

encontra imensa dificuldade diante da necessidade de retorno ao mercado de 

trabalho, ou seja, poucos conseguem se preparar para este período de suas vidas.  

A sociedade industrial é maléfica para a velhice. [...]. A sociedade 
rejeita o velho, não oferece nenhuma sobrevivência à sua obra. 
Perdendo a força do trabalho ele já não é produtor nem reprodutor. 
Se a posse e a propriedade constituem, segundo Sartre, uma defesa 
contra o outro, o velho de uma classe favorecida defende-se pela 
acumulação de bens. Suas propriedades o defendem da 
desvalorização de sua pessoa. (BOSI, 2001, p. 77). 
 

 Assim, as classes dominantes – privilegiadas – para atendimento de suas 

necessidades, agem de forma individual e privada. SOUZA et al. (2011) consideram 

sobre esta questão:  

As classes privilegiadas, ao contrário, se colocam individualmente e 
resolvem de forma privada as demandas por assistência médica, no 
caso da vivência de enfermidades, e de assistência social, no caso 
de incapacitação. E, geralmente, os velhos ricos e saudáveis não são 
objeto de preocupação das políticas públicas, pois nem chegam a ser 
reconhecidos e nomeados por sua pertinência a um grupo etário, 
mas sim pelo seu poder e pelo lugar social distinto que ocupam na 
sociedade. (p. 191). 

  
 

Diante do exposto, pode-se constatar que o país precisa enfrentar os 

privilégios estruturais de uma formação social erguida sobre o trabalho escravo, 

integrada de modo subdesenvolvido e dependente na divisão internacional do 

trabalho, para o atendimento das demandas do idoso pauperizado que, mesmo 

aposentado, precisa retornar ao mercado de trabalho. O país precisa tratar o idoso 

como um indivíduo digno de respeito, como pessoa e cidadão que possui seus 

direitos e que luta pelo seu reconhecimento na sociedade.  
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Capítulo 2 

O IDOSO NA LUTA PELA GARANTIA DE SEUS DIREITOS  

 “O que define o sentido e o valor da velhice é o sentido atribuído pelos 

homens à existência, é o seu sistema global de valores. E vice-versa: segundo a 

maneira pela qual se comporta para com seus velhos, a sociedade desvenda, sem 

equívocos, a verdade – tantas vezes cuidadosamente mascarada – de seus 

princípios e de seus fins.” 

Simone de Beauvoir (1909-86) 

Qual o sentido da velhice para a sociedade contemporânea? A escritora 

Simone de Beauvoir nos faz pensar como os nossos idosos estão sendo vistos pela 

sociedade atual, pois a questão da velhice está relacionada às ideias e valores que 

permeiam as relações sociais contribuindo para compreender como os idosos são 

tratados.  

Há alguns que compreendem a velhice e o processo de envelhecimento de 

forma negativa, já outros valorizam a pessoa idosa, entendendo sua história e 

necessidades. No que corresponde aos direitos dos idosos, esta mesma sociedade 

pode fazer valer o que está previsto legalmente ou prejudicar o idoso violando seus 

direitos. 

Neste capítulo, pretendo me debruçar na questão dos direitos da pessoa 

idosa, relatando um breve histórico do caminho percorrido pelos mesmos para que 

leis e normas institucionais fossem validadas em prol dos seus direitos. Também 

destaco neste capítulo a questão da violência, nas suas diversas modalidades, que 

muitos idosos ainda sofrem, e finalizo com resultados da pesquisa deste trabalho, 

trazendo algumas reflexões de como estão os idosos vítimas da violência financeira, 

também conhecida como abuso financeiro, especificamente no município de Rio das 

Ostras.  
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2.1. CAMINHO DE LUTAS: BREVE HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO DAS 

LEIS E NORMAS DOS IDOSOS 

A questão da velhice e envelhecimento da população nem sempre foi tratada 

de forma igual pelos países, a fim de atender na sua totalidade as necessidades do 

público idoso a partir de sistemas de proteção social. O debate sobre este tema foi 

gradualmente adentrando nas pautas políticas dos países, colaborando para a 

elaboração de leis específicas para os idosos a fim de assegurar seus direitos.  

Podemos observar que na América Latina, a partir de 1920, a instituição de 

sistemas de seguridade social pelos países se deu de acordo com a realidade 

apresentada por cada um. Sendo assim, esta instituição se tornou diferenciada. 

Segundo BEHRING e BOSCHETTI (2007), 

O surgimento das políticas sociais foi gradual e diferenciado entre os 
países, dependendo dos movimentos de organização e pressão da 
classe trabalhadora, do grau de desenvolvimento das forças 
produtivas e das correlações e composições de força no âmbito do 
Estado. (p.64). 

 

No caso do Brasil, que ainda mantinha uma herança colonizadora que se 

fazia presente nas relações sociais e econômicas, e pela introdução tardia do 

capitalismo no país, este processo de implementação se deu de forma que as 

políticas sociais fossem implantadas e efetivadas de forma a atender apenas a 

alguns grupos. Implementada de maneira fragmentada, focalizada e pontual, as 

políticas sociais atendiam ao objetivo principal de mediar conflitos entre classes 

sociais, visto que o país estava vivenciando a “cidadania regulada”, conceito 

explicado por SANTOS (1979, p. 75),   

[...] cujas raízes encontram-se, não em um código de valores 
políticos, mas em um sistema de estratificação ocupacional, e que 
ademais, tal sistema de estratificação ocupacional é definido por 
norma legal. Em outras palavras, são cidadãos todos aqueles 
membros da comunidade que se encontram localizados em qualquer 
uma das ocupações reconhecidas e definidas em lei. (Grifos do 
autor) 
 

Vemos que este sistema se apresentava de forma a considerar que cidadão 

era aquele que tinha condições de produzir economicamente, e não um cidadão de 

direitos. Também observamos que este não se baseava nos valores políticos 

universais de forma a atender a totalidade dos cidadãos, mas compreendia um 
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sistema de estratificação social, em que a desigualdade e a hierarquização se 

faziam presentes. Conforme YAZBEK (2012, p.10),  

[...] o padrão de desenvolvimento do sistema de proteção social 
brasileiro assim como dos países latino-americanos, foi bem diverso 
daquele observado nos países europeus, pois as peculiaridades da 
sociedade brasileira, de sua formação histórica e de suas 
dificuldades em adiar permanentemente a modernidade democrática, 
pesaram fortemente nesse processo. Assim sendo, o acesso a bens 
e serviços sociais caracterizou-se por ser desigual, heterogêneo e 
fragmentado. 
 

É importante destacar que o processo de implementação de políticas públicas 

para os idosos ocorreu com as reivindicações da classe trabalhadora, visto que o 

trabalhador ao envelhecer necessita de políticas que o possam amparar nesta fase 

de sua vida que compreende a velhice.  

No Brasil, a primeira forma de proteção social veio com a Lei Eloy Chaves. De 

1923. Consista em um instrumento legal que colaborou para o desenvolvimento da 

Previdência Social brasileira – a aposentadoria -, que a partir da criação das CAPs- 

Caixas de Aposentadoria e Pensões - atendiam aos trabalhadores ferroviários com 

os benefícios de aposentadoria por invalidez e por tempo de contribuição, a pensão 

por morte e a assistência médica. Esta foi a gênese da Seguridade Social no país 

(BEHRING e BOSCHETTI, 2009).  

Vale ressaltar que as Caixas de Aposentadoria e Pensões (CAPs) 

compreendiam um pequeno número de categorias profissionais, mesmo com seu 

crescimento elevado no período dos anos 20. Apenas em 1926 que os empregados 

portuários e marítimos obtiveram acesso aos benefícios da Lei Eloy Chaves.  Estes 

dois segmentos se apresentavam como categorias profissionais de grande 

importância para a economia brasileira, que na época era agroexportadora.  

A conjuntura que predominava no Brasil nesta época foi marcada pela 

organização política dos trabalhadores que reivindicavam seus direitos através de 

organizações sindicais e greves operárias, culminando em pressões sociais. 

Também podemos destacar as mudanças no setor econômico como a transição do 

modelo econômico agroexportador para um modelo baseado numa intensa 

industrialização, que respaldou um desenvolvimentismo conservador e concentrador 

de renda e riqueza. Todos estes fatores corroboraram para que o sistema 

previdenciário também sofresse certas modificações.  

Com as transformações econômicas da década de 30 e a crise no 
mercado internacional do setor de exportação cafeeira, toma corpo 
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um processo de crescimento industrial intenso, em que é marcante a 
presença das classes assalariadas urbanas reivindicando melhores 
condições de vida, o que levou o Estado a iniciar um processo de 
interferência nas relações trabalhistas, de forma a conciliar conflitos 
entre capital e trabalho. Nesse contexto, o poder público expandiu 
sua interferência como responsável pela proteção social dos 
trabalhadores, determinando que as CAPs, baseadas em vínculos de 
trabalhadores por empresa, fossem substituídas por outro tipo de 
instituição, aglutinando categorias profissionais e abrangendo todo o 
território nacional. (BATICH, 2004, p. 34) 

 

Os Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs) foram criados em 1933, 

substituindo as Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs). Como dispõe Dias e 

Cabral: 

A previdência social passou a incorporar de forma seletiva e 
controlada aquelas frações de classe que, por estarem inseridas nos 
setores mais dinâmicos da economia, tinham seu poder de barganha 
aumentado. Não foi outro o sentido da criação, ao longo da década 
de 30, dos Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs), primeiras 
instituições previdenciárias de caráter nacional. Através do IAPs, a 
vinculação dos trabalhadores à Previdência passou a ser feita por 
categoria profissional, e não mais por empresa, como no caso das 
CAPs, resultando numa significativa ampliação da abrangência do 
sistema (apud SILVA, 2009, p. 24). 

 

 Com estas mudanças no sistema previdenciário, sua organização passou a 

ser orientada pela lógica do seguro social, que consistia na contribuição de cada 

trabalhador, com seus próprios recursos, a garantir a continuidade de seus 

rendimentos que fossem proporcionais ao seu salário, caso lhe acontecesse alguma 

situação adversa que o afastasse do trabalho, pois este novo sistema contemplava o 

trabalhador com a cobertura de riscos de velhice, morte e invalidez. Assim, este 

novo modelo de previdência, com características semelhantes a mesma lógica 

comercial privada, se baseava nos benefícios que fossem proporcionais às 

contribuições dos trabalhadores.  

 Ainda podemos destacar algumas conquistas da classe trabalhadora 

provenientes de suas lutas, mesmo em um contexto em que a expansão das 

políticas sociais foram lentas e não abrangeram a totalidade das categorias 

profissionais e demais cidadãos. É na Constituição Brasileira de 1946 que os 

trabalhadores conseguiram a aprovação da Consolidação das Leis do Trabalho, 

novas propostas da Previdência, a criação do Instituto de Serviços Sociais do Brasil 

– o conjunto SENAI, SESI, SENAC E SESC – sendo que o SESC oferecia atividades 



37 
 

para os idosos, a fim de minimizar o desamparo e a solidão dos comerciários que 

haviam se aposentado. Desde então, o trabalho de assistência aos idosos foi se 

aprimorando, colaborando para modificar a ideia que perdurava na sociedade 

brasileira de que os cuidados no período da velhice deveriam ser apenas vinculados 

aos asilos. Dessa forma, foi a pioneira neste tipo de ação. Ainda dentro da 

Previdência, a criação do Conselho Superior da Previdência Social e do 

Departamento Nacional de Previdência Social. 

 Em 1960, após 14 anos de discussão, o Congresso Nacional promulgou a Lei 

Orgânica da Previdência Social – LOPS que instituiu um sistema de uniformização 

das contribuições para todos os trabalhadores do setor privado. Isto ocorreu porque 

as contribuições previdenciárias eram baseadas nos salários de cada categoria. As 

que eram mais valorizadas pelos institutos, obtinham valores mais altos. Então, a 

unificação da legislação que regia os Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs) 

colaborou para corrigir este tipo de disparidade. A partir destas modificações 

ocasionadas pela Lei orgânica de Previdência Social,  

 
Os segurados passaram a desfrutar dos seguintes benefícios: 
auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por 
velhice, aposentadoria especial, aposentadoria por tempo de serviço, 
auxílio-natalidade, pecúlio e assistência financeira. Os dependentes 
passaram a ter direito a: pensão, auxílio-reclusão, auxílio-funeral e 
pecúlio. Ambos, segurados e dependentes, foram cobertos por 
assistência médica, assistência alimentar, assistência habitacional, 
assistência complementar e assistência reeducativa e de 
readaptação profissional. (HADDAD, 1993, p.27).  

 
Em 1966, mais uma unificação é realizada no sistema previdenciário, com a 

criação do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), os Institutos de 

Aposentadorias e Pensões (IAPs) foram agregados de forma a excluir as diferenças 

que existiam entre os segurados do setor privado quanto à instituição previdenciária 

que os assistia. (BATICH, 2004). 

Estas novas modificações no sistema previdenciário, acarretadas por esta 

unificação, implicaram no fator da idade dos segurados quanto à aposentadoria. 

Para as mulheres, a aposentadoria deveria ser efetivada após os 60 anos de idade e 

para os homens aos 65 anos idade. Já a aposentadoria por tempo de serviço, que 

antes privilegiava apenas algumas categorias profissionais, abrangeu a todos que 

fossem segurados do sistema sem qualquer distinção de gênero, que contassem 

com mais de 30 ou 35 anos de serviço. 
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Vale ressaltar que no período destas modificações o país estava vivenciando 

a ditadura militar, iniciada no ano de 1964, sendo severa quanto aos direitos 

políticos e civis dos cidadãos, suprimindo-os, e que perdurou até o ano de 1985. 

(BATICH, 2004). Até então, podemos observar que apenas os trabalhadores do 

setor urbano eram assistidos pelo sistema previdenciário, não ficando desprovidos 

em sua velhice. Já o trabalhador rural não possuía um sistema de proteção social 

que pudesse assisti-lo a fim de garantir sua aposentadoria. 

 Na década de 1970, o processo de universalização previdenciária colaborou 

para que todos os idosos fossem assistidos. A cobertura da previdência social 

abrangeu todos os indivíduos que exerciam atividades remuneradas, e para aqueles 

que não contribuíam foi instituída, em 1973, a Renda Mensal Vitalícia, oferecendo 

60% do salário mínimo, que era destinada àqueles com mais de 70 anos e que 

comprovassem não terem condições de manter a própria subsistência e nem por 

seus familiares. 

 A assistência ao trabalhador idoso na área rural se deu apenas em 1972 com 

a criação do Programa de Assistência ao Trabalhador Rural/Fundo de Assistência e 

Previdência do Trabalhador Rural (Prorural/Funrural). Conforme DELGADO; 

CARDOSO JUNIOR (1999, p. 293): 

Demorou praticamente meio século, desde a promulgação da Lei Eloi 
Chaves, em 1923, que regulamentou a criação das Caixas de 
Aposentadorias e Pensões (CAP) dos trabalhadores urbanos, para 
que se inaugurasse no Brasil um sistema de assistência social aos 
idosos e inválidos do setor rural. Tal sistema, inaugurado pela Lei 
Complementar nº 11, de 1971, e implementado a partir de 1972 com 
o Programa de Assistência ao Trabalhador Rural/Fundo de 
Assistência e Previdência do Trabalhador Rural (Prorural/Funrural), 
assistia os trabalhadores rurais, os pescadores (a partir de 1972) e 
os garimpeiros (a partir de 1975), oferecendo benefícios precários de 
aposentadoria por idade aos 65 anos, limitados ao homem, cabeça 
do casal e tendo meio salário mínimo como teto. 
 

 A universalização de atendimento aos idosos e inválidos do meio rural 

ocorreu após 20 anos da implantação do Prorural/Funrural (1971/1992), conforme 

previsto na Constituição Federal de 1988, dando acesso a todos os idosos e 

inválidos, independente do gênero, à previdência social. (Cf. DELGADO; CARDOSO 

JUNIOR, 1999). 

 Ainda podemos destacar na área da previdência social a criação do Ministério 

da Previdência e Assistência Social (MPAS), no ano de 1974. A esta instituição 

caberia a responsabilidade para com as políticas públicas (previdência, assistência 
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médica e social) para que as mesmas fossem elaboradas e executadas. Pois, 

segundo BACHIT (2004. p.35), 

A expansão do campo da proteção social tornou necessária a 
existência de um órgão específico para administrá-la. A área da 
previdência, que desde o período das CAPs estava ligada ao 
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, passou então a ser 
organizada de forma independente. 
 

 A instituição do Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social – 

SINPA, em 1977, permitiu a divisão das funções do sistema, através de órgãos 

específicos. Assim, a concessão e manutenção de benefícios ficaram de 

responsabilidade do INPS; o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência 

Social (INAMPS) ficou responsável pela prestação de assistência médica; e, por fim, 

a área administrativa que abarcava os setores financeiros e patrimonial era de 

responsabilidade do Instituto da Administração Financeira da Previdência e 

Assistência Social (IAPAS). 

 No ano de 1976, podemos observar os primeiros passos para a elaboração 

de uma legislação específica para o público idoso, denominada Política Nacional 

para a Terceira Idade. Através do debate realizado nos seminários regionais 

promovidos pelos profissionais dos SESC o Ministério da Previdência e Assistência 

Social (MPAS) pode elaborar este documento que continha as diretrizes para uma 

política social voltada para o público idoso. (SDH, 2014) 

 É a partir do ano de 1980 que o estabelecimento de diretrizes pôde 

contemplar um maior número de idosos no Brasil, pois a proteção social se tornou 

mais ampla com políticas vinculadas à garantia de renda e de assistência social, em 

que pessoas em risco social poderiam ser assistidas.  

Também é neste ano que as mobilizações sociais se intensificaram, pois, o 

contexto brasileiro era de recessão econômica e os fatores dívida externa, inflação e 

desemprego contribuíram para que a maioria da população brasileira ficasse 

insatisfeita. Com isto, a população começou a se mobilizar através da organização 

de movimentos de massa; movimentos setoriais, em que as pessoas idosas 

puderam participar, realizando a mobilização dos aposentados e pensionistas. Esta 

intensificação permitiu que as primeiras associações relacionadas ao público idoso 

surgissem. Também é neste período que os estudos sobre a geriatria e a 

gerontologia avançaram, com a realização de seminários e congressos, pois a 
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comunidade acadêmica tinha como objetivo provocar nos governos e sociedade o 

debate sobre a questão do envelhecimento.  

No cenário internacional, a discussão sobre o envelhecimento estava 

tomando forma. Em 1982, a Organização das Nações Unidas promoveu a “I 

Assembleia Mundial sobre Envelhecimento” na cidade de Viena. Este evento foi um 

marco nas discussões internacionais sobre políticas públicas a favor da população 

idosa. As discussões realizadas na Assembleia permitiram a produção do Plano de 

Ação Internacional de Viena sobre o Envelhecimento, incluindo diversos assuntos e 

a importância do idoso no processo de desenvolvimento dos países.  

 
A propagação do fenômeno envelhecimento e de suas questões foi 
inicialmente promovida pelas organizações internacionais 
(Organização Mundial da Saúde e Organização das Nações Unidas) 
que tiveram papel fundamental na análise e comunicação do impacto 
do envelhecimento sobre os países em desenvolvimento na tentativa 
de estimulá-los a adotarem medidas para o enfrentamento dessa 
realidade. Entre essas medidas, duas tinham destaque especial: no 
campo da saúde, fomentar o envelhecimento saudável e, no campo 
social, lutar pelo envelhecimento com direitos e dignidade 
(GOLDMAN, 2004 apud FERNANDES; SANTOS, 2007, p. 53).  
 

 

Importante destacar que as reivindicações destes movimentos populares 

também abarcavam as lutas pelas “Diretas Já”, um marco histórico no Brasil onde as 

reivindicações se concentravam na necessidade de modificar o sistema de voto 

vigente, para eleições diretas para presidente da República. As reivindicações dos 

movimentos populares colaboraram para que muitas propostas fossem incluídas na 

Constituição de 1988 “pautada por princípios de cidadania segundo os quais todo 

cidadão tem garantido direitos de bem-estar social e segurança, independentemente 

de qualquer mérito.” (BATICH, 2004, p.36) 

 
A partir disso, em meados da década de 1980, toma ímpeto o 
movimento da sociedade civil com novos atores em cena, entre eles 
professores universitários, associações, idosos politicamente 
organizados e alguns parlamentares comprometidos com questões 
sociais, exigindo a valorização e o respeito à pessoa idosa. Esse 
movimento influenciou a construção da Constituição Cidadã (1988), 
primeira Constituição da República Federativa do Brasil a versar 
sobre a proteção jurídica ao idoso, a qual impõe à família, à 
sociedade e ao Estado o dever de amparar os idosos (UVO; 
ZANATTA, 2005 apud FERNANDES; SANTOS, 2007, p. 53). 
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Com a promulgação da Constituição de 1988 – a Constituição “Cidadã” – o 

conceito de seguridade social se tornou mais amplo. Anteriormente a rede de 

proteção estava vinculada estritamente ao contexto social-trabalhista e 

assistencialista, mas com os novos princípios e diretrizes desta Constituição passou 

a adquirir uma conotação de direito e cidadania. É na CF de 88 que podemos 

observar o reconhecimento do idoso como um cidadão de direitos. Conforme dispõe 

no artigo 230: “A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as 

pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua 

dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida”. (CRFB/88). Este foi um 

marco na história das políticas sociais para o alargamento do alcance dos direitos 

sociais. 

Aos poucos vemos o protagonismo do idoso, mesmo em um longo caminho 

percorrido de lutas, reivindicações, avanços e alguns retrocessos. Mas, é na década 

de 1990 que os idosos precisaram se mobilizar a fim de enfrentar os antagonismos 

presentes no seu cotidiano e avançar no que diz respeito a cidadania com o 

fortalecimento de espaços públicos, com o apoio de entidades sociais, 

representantes de associações de aposentados e grupos dos próprios aposentados, 

todos lutando pelos mesmos interesses. Esta luta se fez necessária para que os 

seus direitos presentes na Constituição Federal de 1988 fossem reconhecidos e 

efetivados. 

 Importante destacar que as mobilizações pró-idosos foram intensificadas, pois 

o contexto social do final dos anos 1980 e início de 1990 estava voltado para 

mobilizações de outros segmentos sociais que também reivindicavam que seus 

direitos constitucionais fossem assegurados, mas de forma mais consistente, ou 

seja, com leis específicas para cada segmento. Temos como exemplo o Estatuto da 

Criança e do Adolescente que foi aprovado em 1990. Isto reforçou a reflexão e 

pressionou o aparelho estatal a dar mais atenção à situação do idoso no Brasil.   

Através de movimentos sociais, fóruns e Conselhos dos Idosos, a mobilização 

tomou proporções em todo o Brasil, colaborando para que 119 associações de 

aposentados, ligadas ou não a sindicatos, se unissem em federações regionais, 

formando a Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas – COBAP, 

tendo em seus registros cerca de 300 mil aposentados filiados. (SIMÕES, 2006). A 

partir dos efeitos provocados pela mobilização e organização dos idosos foi que o 

governo brasileiro começou a trabalhar para a criação de políticas específicas para 
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este público. Dentre o protagonismo do idoso na luta pelos seus direitos, podemos 

destacar as manifestações dos pensionistas e aposentados em prol de 147% de 

reajuste, a reivindicação contra o arrocho dos benefícios pagos pela Previdência 

Social e contra o projeto de reforma do sistema previdenciário, contribuindo para o 

conhecimento de problemas relativos à aposentadoria e à Previdência Social. Ainda 

em 1996, o escândalo ocorrido na Clínica Santa Genoveva5 no Rio de Janeiro, que 

era particular, mas custeada com recursos públicos, escancarou as condições 

precárias de cuidado com o público idoso. Devido a tragédia ocorrida em que muitos 

idosos vieram a óbito, a mídia relatou as diversas formas de negligência, maus 

tratos e violência sofrida pelos mesmos, reforçando a necessidade urgente de dar 

mais atenção às questões pertinentes ao envelhecimento (SIMÕES, 2006). 

Através das constatações das pesquisas demográficas sobre o 

envelhecimento, o público idoso é o que mais cresceu no Brasil, passando a 

representar uma parcela significativa da população. Com isso, a luta dos idosos para 

que seus direitos sejam reconhecidos e respeitados na sua totalidade, ou seja, não 

como exceção (minoria) e sim como regra, impulsionou os legisladores a 

implementarem políticas específicas para o segmento idoso. 

O surgimento da Política Nacional do Idoso – PNI em 04 de janeiro de 1994, 

sancionada através da lei nº 8.842 pelo presidente Itamar Franco, garantiu alguns 

direitos que já estavam prescritos na Constituição Federal de 1988, como o 

estabelecimento da família como a principal responsável pelo cuidado da pessoa 

idosa e garantia de recurso financeiro de um salário mínimo àqueles que 

necessitarem, além de trazer orientações sobre as ações governamentais a serem 

realizadas para promover e assegurar os direitos do idoso.  

Conforme Sousa (2004, p. 24),  

 
Ela veio consolidar os direitos dos idosos já assegurados na 
Constituição Federal, apresentando formas de concretização de 
instrumento legal capaz de coibir a violação desses direitos e 
promover a proteção integral do idoso em situação de risco social, 
retratando as novas exigências da sociedade brasileira para o 
atendimento da população idosa, sob o pressuposto da manutenção 
da Política Nacional do Idoso, como norma orientadora da atuação 
governamental da área. 

                                                           
5 Observa-se que o ocorrido na Clínica Santa Genoveva se deu após dois anos da implantação da Política 
Nacional do Idoso (1994). Mesmo sendo uma política específica para gerir tudo o que fosse relacionado ao 
idoso, em contrapartida era muito recente e ainda estava sendo colocada em prática nos diversos setores 
governamentais.   
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Esta lei foi aprovada tendo como finalidade de assegurar os direitos sociais do 

idoso, estabelecendo normas e criando condições para promover sua autonomia, 

integração e participação efetiva na sociedade, servindo, assim, como um 

instrumento de cidadania (Cf. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8842.htm). 

Um destaque dentro da Política Nacional do Idoso é o Benefício de Prestação 

Continuada – BPC, que compreende um benefício previsto na Política de 

Assistência Social e integra a proteção social básica no âmbito do Sistema Único de 

Assistência Social – SUAS. Sua gestão é realizada pelo Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS). A parte de monitoramento, 

coordenação e avaliação são feitos pela Secretaria Nacional de Assistência Social 

(SNAS) e a operacionalização deste benefício, ou seja, o pagamento é realizado 

pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).  

Este benefício é de caráter vitalício, intransferível e assistencial, e garante um 

salário mínimo mensal ao idoso, com idade de sessenta e cinco anos ou mais e à 

pessoa com deficiência que o incapacite de ter uma vida independente e de 

trabalho; e que o impeça de ter uma participação plena e efetiva na sociedade; que 

comprove não possuir meios para prover a própria subsistência e nem de tê-la 

provida por seus familiares. Esta comprovação é realizada através da avaliação da 

renda mensal familiar que deve ser inferior a ¼ (um quarto) do salário mínimo 

vigente. Além desta comprovação de renda, o INSS analisa a condição social 

daquele que está requerendo, com o apoio de um Assistente Social. (Cf. 

www.mds.gov.br)  

Mais uma vez a participação do idoso é destacada.  Idosos ativos, 

aposentados, professores universitários, profissionais da área de gerontologia e 

geriatria entre outros se mobilizaram e, através de suas reivindicações e resultados 

das consultas realizadas em diversos estados sobre o tema, elaboraram um 

documento que se formou no texto base da lei (CIELO; VAZ, 2009). 

Destaco aqui o artigo 3º desta lei que resume e indica o fundamento da 

mesma, no qual fica estabelecido que:  

Art. 3: A família, a sociedade e o Estado têm o dever de assegurar ao 
idoso os direitos da cidadania, garantindo sua participação na 
comunidade, defendendo a sua dignidade, bem-estar e direito à vida; 
O idoso deve ser o principal agente e o destinatário das 
transformações a serem efetivadas por meio desta política; O idoso 
não deve sofrer discriminação de qualquer natureza. 
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Mas, entre o que propõe a lei e a realidade vivenciada pela população idosa 

há um enorme distanciamento. No que se refere aos direitos dos idosos, a 

implementação das políticas públicas nela estabelecida não foi satisfatoriamente 

efetivada. Aliás, esta tem sido uma prática em nosso país, pois diversos segmentos 

da sociedade possuem seus estatutos e não foi diferente para o público idoso. De 

todo modo, foi a partir da Política Nacional do Idoso que outros documentos públicos 

sobre o tema foram criados, sejam por meio de normativas ou leis. Dos diversos 

documentos, podemos destacar o que foi mais significativo, pois resultou das 

reivindicações dos movimentos sociais e dos próprios idosos, e que assumiu um 

papel fundamental de assegurar o que diz respeito aos direitos deste público: o 

Estatuto do Idoso, promulgado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva através da 

lei nº 10.741, em 1º de outubro de 2003. 

Esse documento foi estabelecido tendo como finalidade a criação de 

mecanismos para garantir o cumprimento dos direitos dos idosos e sua 

regulamentação, determinando as obrigações e responsabilidades das entidades 

assistenciais no atendimento às demandas dos idosos, além de atribuir ao Ministério 

Público uma série de competências e responsabilidades. No que diz respeito à 

violação de direitos, o Estatuto se torna mais categórico, pois estabelece a utilização 

de fiscalização e penalidades para diversas situações de desrespeito aos idosos e 

aos que descumprirem os ditames nele previstos. Estas são algumas características 

específicas que não estavam destacadas de forma expressiva na Política Nacional 

do Idoso.  

Sabemos que a população brasileira está envelhecendo, e para garantir um 

envelhecimento digno e respeitável é necessário que este processo ocorra dentro 

dos princípios abordados no Estatuto e em demais legislações, a fim de dar 

respostas às demandas deste segmento da população. Mesmo o Estatuto do Idoso 

sendo um avanço importante na legislação, os direitos sociais dos idosos ainda 

estão longe de serem efetivados na totalidade e a necessidade de se fazer algo para 

o enfrentamento desta situação é urgente. Goldman et al (2000, p. 19) confirma isto:  

Mesmo estabelecidos em instrumentos legais como nas 
Constituições, Códigos e Estatutos, os direitos sociais só se 
concretizam na prática. Em países pouco desenvolvidos como o 
Brasil, o aparato legal contempla os direitos sociais, mas a realidade 
desmistifica a letra morta da lei. O usufruto dos direitos sociais só 
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pode ser garantido com a efetiva participação política da população 
através dos instrumentos de organização, de pressão e de denúncia. 
 

    Autores como Milnitzky, Sung e Pereira (2004), também concordam que 

ainda há uma série de dificuldades para a implementação da totalidade das leis de 

garantia de direitos para o idoso, sendo a mais expressiva o preconceito, em que 

muitos idosos são desrespeitados, tendo seus direitos violados. É através da 

mobilização social, a fim de requerer do poder público a execução da Política e do 

Estatuto do Idoso, que os idosos serão respeitados. Também a conscientização por 

parte da população quanto a existência e legalidade destas leis, já é um caminho 

para a desconstrução de ideias pejorativas referentes ao envelhecimento que ainda 

persistem na sociedade.  

Segundo Milnitzky, Sung e Pereira (2004, p. 60): 

Com relação à cidadania, buscamos desenvolver questões sobre o 
desconforto causado pela discriminação, e suas razões, e pela falta 
de consciência da sociedade sobre os problemas e as 
particularidades vivenciadas pelos idosos. Discutimos, inclusive, se a 
própria existência de uma legislação específica voltada ao idoso não 
é um fator de reconhecimento do desrespeito a sua cidadania e 
dignidade ou, ao invés, é um instrumento necessário para que o 
segmento idoso consiga reivindicar a efetivação dos seus direitos, ou 
seja, o direito de ter direitos. Também, foram abordados os meios 
para que a situação atual de desrespeito ao idoso se modifique, 
dentre os quais, aspectos que envolvam o direito a informação e ao 
exercício da cidadania pelo idoso. 
 

Vale salientar que a velhice não torna um ser humano menos ou mais 

importante que os demais cidadãos, porém o caráter débil e a falta de respeito aos 

direitos humanos e sociais no Brasil colocam os idosos numa posição crítica, haja 

vista os cuidados específicos exigidos nesta fase etária da vida. (SILVA, 2006 apud 

SILVA, 2009, p. 28). 

Infelizmente, devido à falta de valor, respeito e conscientização acerca dos 

direitos deste público, muitos idosos têm sido vítimas de violência, sendo esta 

problemática uma realidade dramática, presente em nosso país.  
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2.2 VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO: UMA TRISTE REALIDADE 

A prática de violência contra a pessoa idosa tem se destacado em alguns 

veículos da mídia. Apresento aqui três manchetes indicativas deste tema:  

 

 

 

 

 

    

       Fig. 1 – Dados do Disque 100 sobre a violência contra os idosos.6    

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fig. 2 – Aumento da violência contra os idosos durante o ano.7 

 

                                                           
6 Disponível em: http://www.sdh.gov.br/noticias/2016/junho/dados-do-disque-100-mostram-que-

mais-de-80-dos-casos-de-violencia-contra-idosos-acontece-dentro-de-casa . Acesso em 02 jan. 2017. 

 
7 Disponível em: http://g1.globo.com/hora1/noticia/2015/08/casos-de-violencia-contra-os-idosos-

cresceram-16-em-um-ano.html . Acesso em 02 jan. 2017      
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   Fig. 3 – Tipos de violência praticadas contra os idosos.8  

 

Diante destas manchetes, podemos perceber o aumento de idosos que tem 

seus direitos violados. O mais preocupante é que estes idosos podem ser vítimas de 

seus próprios familiares, ou seja, a violência intrafamiliar faz parte destas 

estatísticas. As diversas modalidades de violência são praticadas, sendo que a 

negligência e as agressões psicológicas ocupam os primeiros lugares nas denúncias 

realizadas. Infelizmente, nossos idosos não estão usufruindo das condições de 

sobrevivência essenciais nesta idade em que tanto precisam de apoio e atenção.   

Esses dados nos chamam a atenção, pois indicam também que a questão do 

envelhecimento, velhice e da violação de direitos do idoso está com mais visibilidade 

e mais reação da sociedade, que tem realizado as denúncias. Isto serve de alerta e 

motivação a todos os interessados nesta temática, sejam pesquisadores, 

legisladores, governantes, e os próprios idosos, para que se mobilizem com o intuito 

de desconstruir o pensamento de naturalização da violência contra a pessoa idosa. 

Conforme apresentado nas sessões iniciais deste trabalho, os idosos foram 

muito valorizados em civilizações antigas, tanto que o envelhecimento significava um 

triunfo para a humanidade, mas no decorrer dos anos, chegamos à conclusão de 

que viver por mais tempo não significa viver melhor.   

                                                           
8 Disponível em: http://g1.globo.com/hora1/noticia/2015/08/casos-de-violencia-contra-os-idosos-

cresceram-16-em-um-ano.html . Acesso em 02 jan. 2017      
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 Assim, podemos dizer que o envelhecimento é um fenômeno complexo, que 

tem múltiplas dimensões.  A partir das informações das manchetes e do exposto, é 

importante conhecer alguns conceitos sobre o que vem a ser a “violência contra os 

idosos”, também conhecida como “maus-tratos”, e os diferentes tipos de violações 

que os mesmos sofrem. Sobre as primeiras descrições de maus-tratos e violência 

contra a pessoa idosa, foram realizadas em 1975 pelos pesquisadores ingleses 

Baker e Burston que a intitularam como “espancamento de avós” (BRASIL, 2013). A 

Organização Mundial de Saúde – OMS conceitua a violência contra a pessoa idosa 

da seguinte maneira:  

São ações ou omissões cometidas uma vez ou muitas vezes, 
prejudicando a integridade física e emocional da pessoa idosa, 
impedindo o desempenho de seu papel social. A violência acontece 
como uma quebra de expectativa positiva por parte das pessoas 
que a cercam, sobretudo dos filhos, dos cônjuges, dos parentes, 
dos cuidadores, da comunidade e da sociedade em geral (2002, p. 
3). 

 

Seguindo a definição da OMS, Minayo (2005), define o maltrato ao idoso 

como um ato (único ou repetido) ou omissões que lhe causam dano ou aflição. 

Destaca ainda que a violência se reproduz em qualquer relação na qual exista uma 

expectativa de confiança, seja em relação às pessoas ou instituições que os cercam. 

Para a autora, os idosos que são mais vulneráveis aos maus-tratos são aqueles que 

de alguma forma são dependentes de outra pessoa, seja física e mentalmente, ou 

possuem dificuldades de locomoção, incontinência, esquecimento e confusão 

mental, sendo assim, um dilema enfrentado pelos mesmos.  

 Também podemos citar a legislação, mais especificamente o Estatuto do 

Idoso em seu capítulo IV, art.19, §1 e artigo 9º no que se refere à violência contra a 

pessoa idosa:  

Violência contra o idoso é qualquer ação ou omissão praticado em 
local público ou privado que lhe cause morte, dano ou sofrimento 
físico ou psicológico [...] Os casos de suspeita ou confirmação de 
violência, praticados contra idosos, serão objeto de notificação 
compulsória pelos serviços de saúde públicos ou privados à 
autoridade sanitária, bem como serão obrigatoriamente comunicados 
por eles a quaisquer dos seguintes órgãos: autoridade policial; 
ministério público; conselho municipal do idoso, conselho estadual do 
idoso; conselho nacional do idoso (BRASIL, 2003, p, 7).  
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Faleiros (2007) já entende que a violência não consiste apenas em um ato 

que simplesmente ocasione a ruptura de relações de confiança, pois envolve muito 

mais que isto, envolve questões mais complexas e multifacetadas de relação 

desigual de poder:  

A violência contra a pessoa idosa está situada nesse contexto 
estruturante de negação da vida, de destruição do poder legitimado 
pelo direito, seja pela transgressão da norma e da tolerância, seja 
pela transgressão intergeracional, pela negação da diferença, pela 
negação das mediações de conflito e pelo distanciamento das 
realizações efetivas dos potenciais dos idosos ou ainda pelo 
impedimento de sua palavra, de sua participação (apud BRASIL, 
2013, p.11). 
 

Minayo (2005, p. 48) ainda nos informa sua definição sobre a natureza da 

violência e suas variadas manifestações: 

As violências contra idosos se manifestam de forma: (a) estrutural, 
aquela que ocorre pela desigualdade social e é naturalizada nas 
manifestações de pobreza, de miséria e de discriminação; (b) 
interpessoal, nas formas de comunicação e de interação cotidiana e 
(c) institucional, na aplicação ou omissão na gestão das políticas 
sociais pelo Estado e pelas instituições de assistência, maneira 
privilegiada de reprodução das relações assimétricas de poder, de 
domínio, de menosprezo e de discriminação (MINAYO, 2005, p.48). 
 

Podemos observar, assim, que o fenômeno da violência contra o idoso é 

multifacetado e implica a reprodução de diversas expressões da mesma. A ideia de 

que é “normal” este modo de agir com o idoso reforça ainda mais a “naturalização” e 

o escamoteamento da violência nas relações sociais em que ele está inserido. 

Assim, registramos os tipos de violência que, em geral, são praticados, de acordo 

com a Política Nacional do Idoso – Plano de Ação para Enfrentamento da Violência 

Contra a Pessoa Idosa (BRASIL, 2010, p. 74-75):  

Abuso físico, maus-tratos físicos ou violência física - dizem respeito ao 

uso da força física para compelir os idosos a fazerem o que não desejam, para feri-

los, provocar-lhes dor, incapacidade ou morte. 

Abuso psicológico, violência psicológica ou maus-tratos psicológicos- 

correspondem a agressões verbais ou gestuais com o objetivo de aterrorizar os 

idosos, humilhá-los, restringir sua liberdade ou isolá-los do convívio social. 
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Abuso sexual, violência sexual - referem-se ao ato ou ao jogo sexual de 

caráter homo ou hetero-relacional, utilizando pessoas idosas. Esses agravos visam 

a obter excitação, relação sexual ou práticas eróticas por meio de aliciamento, 

violência física ou ameaças. 

Abandono - é uma forma de violência que se manifesta pela ausência ou 

deserção dos responsáveis governamentais, institucionais ou familiares de 

prestarem socorro a uma pessoa idosa que necessite de proteção. 

Negligência - refere-se à recusa ou à omissão de cuidados devidos e 

necessários aos idosos, por parte dos responsáveis familiares ou institucionais. A 

negligência é uma das formas de violência contra os idosos mais presentes no país. 

Ela se manifesta, freqüentemente, associada a outros abusos que geram lesões e 

traumas físicos, emocionais e sociais, em particular para as que se encontram em 

situação de múltipla dependência ou incapacidade. 

Abuso financeiro e econômico - consiste na exploração imprópria ou ilegal 

dos idosos ou ao uso não consentido por eles de seus recursos financeiros e 

patrimoniais. Esse tipo de violência ocorre, sobretudo, no âmbito familiar. 

Autonegligência - diz respeito à conduta da pessoa idosa que ameaça sua 

própria saúde ou segurança, pela recusa de prover cuidados necessários a si 

mesma. 

Conclui-se que a violência contra a pessoa idosa se constitui em uma das 

expressões da questão social, e seu crescimento nos últimos anos é resultado das 

diversas mudanças e crises que as sociedades modernas têm enfrentado na esfera 

da produção e reprodução das relações sociais, econômicas e políticas e também 

no que diz respeito aos valores éticos e culturais.  

É resultado do modo como o capitalismo se expande e se reproduz sobre as 

sociedades, que produz e reproduz as desigualdades e antagonismos, observáveis 

através de preconceitos, discriminações, precariedade no que diz respeito à saúde e 

moradia, injustiças sociais, diversos tipos de violência, inclusive a violência que 

atinge o público idoso.  
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A necessidade de se romper com o silêncio frente às violações de direitos que 

os idosos sofrem é indispensável, pois somente com as denúncias e notificações 

realizadas contribuirão para que os serviços de proteção ao público idoso funcionem 

adequadamente, prestando um atendimento de qualidade aos mesmos.  

 

2.3 ALGUMAS REFLEXÕES SOBRE AS CONDIÇÕES DE VIDA DOS IDOSOS 

VÍTIMAS DO ABUSO FINANCEIRO NO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS  

O fenômeno do envelhecimento está presente em todo o mundo, e na esfera 

municipal não poderia ser diferente, pois a população está vivenciando este 

processo e demandando questões que necessitam de atenção.  

Dessa forma, atenta ao fenômeno do envelhecimento e diante das demandas 

apresentadas pelos idosos no município, principalmente as relacionadas à violação 

de direitos das famílias e indivíduos, a SEMBES - Secretaria Municipal de Bem Estar 

Social, implementou, em 2008, o CREAS – Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social, que está inserido na Proteção Social Especial de Média 

Complexidade, destinado a indivíduos e famílias em que há incidência de situação 

de risco pessoal e social, ou seja, quando há a violação de direitos.  

O CREAS acata o que preconiza a Política Nacional do Idoso, Lei nº 

8.842 de 04 de Janeiro de 1994, regulamentada pelo Decreto nº 1.948 de 03 de 

Julho de 1996, principalmente em seu art. 1º, no que diz respeito a assegurar os 

direitos do idoso, criando condições para sua autonomia, integração e participação 

efetiva na sociedade e ao Estatuto do Idoso (Lei 10.741, de 1º de Outubro de 2003), 

que orienta quanto à prevenção da violação de direitos do idoso, destacando seu art. 

4º, onde diz que nenhum idoso deve ser objeto de violência que atente contra seus 

direitos, e há punição na forma da lei para estes atos; e aos art. 43º e 44º, que 

apresentam as medidas de proteção ao idoso, a serem implementadas quando os 

direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados. Também a aplicação 

destas medidas de proteção atenta para o fortalecimento dos vínculos familiares e 

comunitários. 

Assim, o CREAS é a referência para o público idoso no município, 

recebendo diariamente diversas denúncias de violação de direitos que demandam 
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atendimentos diferenciados. Dentre as violações, podemos destacar a violência 

financeira ou também conhecida como abuso financeiro, que tem sido vivenciado 

pelos idosos do município e atendidos pelo CREAS.  

A principal porta de entrada das denúncias é proveniente do Disque 100 

(número do disque denúncia nacional da Secretaria de Direitos Humanos). Observo 

que é um meio mais “conveniente” e de fácil acesso para as pessoas fazerem a 

denúncia, pois não é necessário se identificar. Isto também indica que a questão do 

idoso não está totalmente despercebida pela população, que tem se mobilizado a 

denunciar as situações, rompendo com o silêncio que só prejudica o idoso. Vale 

ressaltar que outros meios de entrada de denúncias foram identificados, como 

demanda espontânea, em que o denunciante relata a situação por telefone ou indo à 

própria instituição, encaminhamentos de outras instituições e provenientes do 

Ministério Público do Município.    

 Esse tipo de violência tem atingido em sua maioria as mulheres idosas, entre 

os 70 e 90 anos e há a proeminência de viuvez entre elas, confirmando que a 

problemática da velhice atinge mais o gênero feminino do que o masculino (Cf. 

SALGADO, 2002). Quanto a isto, FALEIROS; BRITO (2007) nos confirmam que nas 

relações de violência contra a pessoa idosa, as mulheres são as mais atingidas, 

visto que esta violência está estruturada no machismo, numa dinâmica de 

dominação de gênero e expressa nas relações de poder, seja no imaginário ou nas 

práticas sociais, de forma complexa, presente nas empresas, no Estado, na 

sociedade e principalmente nas famílias.  

 Notou-se que algumas destas vítimas são aposentadas, sendo pelo INSS ou 

BPC (Benefício de Prestação Continuada), no valor de 1 salário mínimo. Outras 

vítimas já possuem renda mais elevada, pois são agregados valores de pensões do 

companheiro já falecido, sendo esta renda na faixa de R$ 2.000,00.  

 Quanto à habitação, percebemos que os idosos residem em casas próprias. 

Em poucos casos observamos o idoso residindo sozinho, mas evidencia-se a 

presença dos filhos como componentes do núcleo familiar, vindo logo em seguida os 

cônjuges e outros parentes como irmãos, sobrinhos, nora, genro, inclusive amigos. 

Em algumas situações se configuram como chefes de família, sendo que suprem 

todo o sustento da casa. Assim, essas configurações dos lares dos idosos 
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comprovam alguns fatores que determinam essa convivência de gerações diferentes 

no mesmo ambiente, como sendo possível ou necessária. Um desses fatores diz 

respeito ao fato da aposentadoria se configurar como queda de rendimentos, em 

contrapartida ao alto custo de morar sozinho; as restrições e exigências do mercado 

de trabalho para com jovens e adultos, que aumenta a taxa de desemprego e 

enfraquece o poder de compra / aquisição da família. Com o aumento da expectativa 

de vida, em alguns casos, é necessário o acompanhamento contínuo e permanente 

de filhos que se tornam cuidadores dos pais e filhos, que porventura retornam à 

casa dos pais, por motivos de casamentos desfeitos ou desempregados, podendo 

vir acompanhados dos netos. 

 Sobre a saúde destes idosos, algumas doenças e patologias são 

apresentadas, como Alzheimer, seqüelas provenientes de Acidente Vascular 

Cerebral, depressão, deficiência física (que não lhe dá condições de autonomia), 

doenças degenerativas, além de problemas nas articulações e visão.  

 Algumas destas patologias, porventura, podem dificultar a administração dos 

recursos pelos idosos, visto que o familiar ou o mais próximo ao idoso acaba ficando 

com esta responsabilidade, mas nem sempre estes recursos são utilizados 

adequadamente para suprir as necessidades do idoso, ou seja, são utilizados para 

outros fins.  

 Segundo os dados, os filhos (as) são os principais vitimadores dos idosos na 

família, sendo que além da violência financeira, dentro desta relação outros tipos de 

violência são praticados, sendo a negligência e a violência psicológica as mais 

expressivas. Antigamente, o abuso financeiro era vinculado às famílias de muitas 

posses, hoje, esta realidade é diferente, pois as camadas menos privilegiadas da 

população têm sido atingidas e isto acarreta consequências para os idosos.   

Observa-se que muitas pessoas surgem alegando a intenção de auxiliar o 

idoso nas questões previdenciárias; ao invés disso, usurpam do pouco de dinheiro 

que possuem. Outros casos dizem respeito aos familiares, que na maioria das vezes 

forçam-nos ou induzem-nos a realizar empréstimos consignados com descontos na 

folha de recebimento da aposentadoria, que vão além da renda recebida de 

aposentadoria (MEDEIROS, 2005).  
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Diante disto, além da violência financeira praticada, deve-se pensar na 

questão psicológica, pois o idoso, diante da situação vivida, abate-se e se sente 

impotente frente às condições enfrentadas, além de ser alvo de preconceitos. Isso 

cria uma avalanche de perdas, sejam financeiras, psíquicas e até físicas, muitas 

vezes irreversíveis.   

 De acordo com FALEIROS; BRITO (2007, p. 115), os conflitos familiares se 

relacionam com o fator econômico:  

A relação entre vitimizador e idoso se faz pela dependência 
econômica. [...]. Os fatores de risco são o desemprego, a 
dependência econômica e a convivência do agressor com o idoso na 
mesma casa. [...] A relação intrafamiliar se articula às relações 
sociais. A família não está separada da sociedade, a família 
sobrevive e vive em condições sociais determinadas de produção, 
cultura, distribuição de riqueza e de acesso a oportunidades e 
políticas. Assim, a violência intrafamiliar é um processo complexo de 
inserção e combinação de dinâmicas e da estrutura familiar com a 
dinâmica e a estrutura social [...]. 

 

Assim, entendemos que a relação familiar do idoso, vítima de violência 

financeira caracteriza-se pela falta de confiança, visto que os maus-tratos praticados 

causam dano e aflição ao mesmo, impactando em sua autonomia, saúde e 

condições essenciais de sobrevivência, principalmente para aqueles que possuem 

uma dependência maior dos seus familiares.  
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CONCLUSÕES 

 Buscamos com esse trabalho apreender aspectos importantes relacionados 

ao fenômeno da velhice/envelhecimento, tratando-o como construção histórica e 

social, complexa, multifacetada, incorporando determinações econômicas, étnico-

raciais, de gênero e culturais, em geral. Durante a história da humanidade, as 

diferentes concepções, características e definições sobre a velhice, sobre o 

envelhecimento e sobre o ator social em questão – o idoso – comprovou que este 

fenômeno não é homogêneo, pois cada um vivencia a velhice de acordo com sua 

inserção na sociedade.  

  Predominou neste trabalho, então, uma concepção de tentar analisar as 

condições de sobrevivência dos idosos, muito suscetíveis a violação de direitos, 

como o financeiro. Ato contínuo, buscamos no presente trabalho analisar o caminho 

de reivindicações e lutas por direitos e pela efetivação de tais direitos, pois leis são 

importantes, porém tão ou mais importante é a efetivação do que está disposto nas 

leis. 

 Especificamente, a pesquisa contribuiu para identificar alguns determinantes 

que colaboram para a prática de violência financeira contra os idosos. A 

configuração dos lares, atualmente atingidos pela crise econômica, é um 

determinante para que o idoso se torne o principal provedor da família, confirmando 

o que SARTI (2001) nos apresenta quanto às diversas e profundas modificações 

societárias provenientes da crise econômica, que atingem os indivíduos e suas 

famílias. Diante desta conjuntura, é necessária a reorganização de sua subsistência 

e de seus familiares através de sua aposentadoria. 

Também a relação da violência praticada está vinculada à proximidade do 

agressor à vítima, principalmente onde há laços de confiança, os mesmos são 

fragilizados (Cf. MINAYO, 2005). 

 Quanto ao conhecimento das legislações pertinentes ao público idoso e dos 

direitos que os mesmos possuem, seja pela vítima ou pelo agressor, em poucas 

situações foram identificados o seu reconhecimento. Também a insuficiência de 

dados não colaborou para a obtenção de conclusões mais aprofundadas quanto a 

este tópico.  

Este trabalho contribuiu para melhor entendimento sobre as questões 

relativas ao envelhecimento e velhice. Com o período de estágio realizado, 
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percebeu-se a importância do Serviço Social na prevenção das situações de 

violência contra os idosos, com o objetivo de potencializar a autonomia e direitos, 

buscando ações de fortalecimento desses sujeitos na busca de cidadania e 

melhores condições de vida. 

A pesquisa realizada reflete e aponta para a necessidade de uma mudança 

quanto a ideias e concepções preconceituosas da sociedade quanto à velhice e ao 

tratamento que a mesma dá aos idosos, a fim de que os mesmos sejam mais 

valorizados e reconhecidos. Também se fazer conhecido de forma mais expressiva 

os direitos dos idosos pela sociedade, sejam nas instituições públicas e privadas, 

através do ensino e divulgação pelos profissionais que atuam nesta área.  

Diante da relevância do tema estudado, sugere-se que o estudo dessa 

temática seja estendido a demais instituições que atendem o público idoso no 

município, com o intuito de ampliar e aprofundar o debate sobre as condições dos 

idosos vítimas de violência e de criar estratégias que potencializem o atendimento a 

essas demandas.  
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