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RESUMO 

 

O presente trabalho de conclusão de curso consiste em um estudo sobre a violência contra 

idosos, objetivando analisar e compreender o fenômeno da violência intrafamiliar contra esse 

público, a dinâmica que envolve esse fenômeno e a identificação das causas externas que 

motivam as agressões, junto aos idosos atendidos no Centro de Referência Especializada de 

Assistência Social (CREAS). Possuindo como categorias centrais: idoso, família e violência, 

sendo abordado também o significado da velhice e o processo de envelhecimento, 

compreendendo os significados de família e a rede de proteção e assistência ao idoso no 

município de Campos dos Goytacazes. Também se aborda os conceitos de violência no 

contexto demográfico, antropológico e epidemiológico, relatando a pesquisa de campo no 

CREAS – os procedimentos metodológicos são construídos por meio da pesquisa de campo 

(bibliográfica e documental), tendo como recursos de registro a observação e registros de 

atendimentos e o Diário de Campo realizado durante o estágio obrigatório do curso de Serviço 

Social. , construindo análises acerca do perfil dos idosos vitimados pela violência doméstica e 

identificando as múltiplas formas de agressões contra eles, como quem são os principais 

agressores no âmbito familiar. Por meio dos dados coletados, foi possível traçar o perfil de 

uma amostra de idosos atendidos no CREAS e analisar a situação deles no contexto familiar, 

pois é especialmente nesse núcleo que ocorre diariamente o desrespeito aos direitos e à 

dignidade da pessoa idosa, sendo também detectada a necessidade de se trabalhar no 

fortalecimento dos vínculos e na prevenção da reincidência. Além disso, observou-se, por 

meio da pesquisa, que foi possível compreender o fenômeno do envelhecimento, pois é 

notável que este segmento populacional cresce aceleradamente e que a sociedade não está 

preparada para o novo contexto que a realidade apresenta – e, com este trabalho, pretende-se 

contribuir para a reflexão sobre o fenômeno estudado. 

 

 

Palavras-chave: Velhice; Idoso; Violência; Negligência intrafamiliar. 
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ABSTRACT 

 

The present work is a study on violence against the elderly, and it’s aim is to analyze and 

understand the intrafamily violence phenomenon against this group of people, the dynamics 

that surround this phenomenon and the identification of the external causes that motivate the 

aggressions, along with the elderly at the Centro de Referência Especializada de Assistência 

Social (CREAS). This work is focused on the following categories: the elderly, their families 

and the violence against them. Furthermore, it addresses the meaning of being old and the 

aging process, taking into account the importance of the role of the family in their lives and 

the network of protection and assistance to the elderly in the city of Campos dos Goytacazes. 

It also addresses the concepts of violence in the demographic, anthropological and 

epidemiological contexts, reporting the field research in the CREAS – the methodological 

procedures are designed through field research (bibliographical and documentary) –, having 

as registration features the observation and the records of the assistance processes and the 

field diary – whose notes were taken during the compulsory training of the Social Work 

course –, which made it possible for the students involved in this work the analysis of profiles 

of elderly individuals victims of domestic violence and the identification of multiple forms of 

aggression against them, such as the family aggression. Through the examination of the 

collected data, it was possible to trace the profiles of a group of elderly attending CREAS and 

to analyze their situation in their family context – since it is especially in this nucleus that 

daily disrespect for the rights and dignity of the elderly person is detected –, which enhanced 

the need to work on strengthening familiar links and preventing the recidivism of acts of 

violence against them. In addition, it was observed through the research that it was possible to 

understand the phenomenon of aging, since it is noticeable that this population segment grows 

rapidly and that society is not prepared for the new context that reality presents – and, with 

this work, we intend to contribute to the reflection on the studied phenomenon. 

 

 

Key words: Old age; Old man; Violence; Intrafamily neglect. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

Este trabalho pretende discutir a questão da violência intrafamiliar contra o idoso, na 

perspectiva de identificar as múltiplas formas de violência sofridas pelos idosos que são 

atendidos pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social I (CREAS) de 

Campos dos Goytacazes, traçando um perfil socioeconômico das vítimas e um breve perfil 

dos agressores. Pretende-se tal discussão ser resultado da relação dialética entre teoria e 

prática que esteve presente durante a formação profissional, especialmente através da 

realização do estágio curricular obrigatório do Curso de Serviço Social da Universidade 

Federal Fluminense 

O objetivo geral da pesquisa trata-se de compreender a dinâmica que envolve o 

fenômeno da violência intrafamiliar, trazendo como objetivos específicos: traçar o perfil 

socioeconômico das vítimas; identificar as múltiplas formas de violência contra a pessoa 

idosa; apresentar os principais agressores contra o idoso no âmbito familiar; e, conhecer as 

especificidades que envolvem a dinâmica do fenômeno da violência contra idosos. 

Neste sentido, o interesse da temática advém de um percurso acadêmico iniciado com 

o desenvolvimento de trabalhos, estudos em grupos direcionados à temática que envolve o 

idoso, por conta da experiência vivenciada pela pesquisadora como estagiária de Serviço 

Social no CREAS I de Campos dos Goytacazes, no período de 1 de março de 2015 á 30 de 

agosto de 2016, no qual, através dos atendimentos realizados as pessoas vítimas de violência, 

tornou-se possível perceber que a maior demanda foi referente ao grupo etário mencionado.  

Dessa forma, foi possível observar e levantar inúmeras questões em torno da relação 

entre os idosos e suas famílias, tais como: o que leva os filhos, neste momento da vida, em 

que eles necessitam do cuidado e proteção, a não prestarem este cuidado? Será que a família 

não quer ou não está preparada para exercer esta tarefa? Qual o perfil socioeconômico das 

vítimas e dos agressores? Será que a sobrecarga no cuidado para com os idosos é um dos 

fatores que influenciam a ocorrência da violência intrafamiliar contra o idoso?  

A partir dessas questões, foi disposto traçar o perfil dos usuários e levantar as 

situações de violência atendidas no CREAS, com maior atenção na violência intrafamiliar, 

para que seja possível garantir a proteção social ao idoso. 

O tema será analisado também através da realização da pesquisa bibliográfica de 

caráter descritivo, que visa a ordenação de procedimentos na busca por solução tendo em vista 

desvendar o objeto de estudo e suas múltiplas determinações, sendo diferenciada da revisão 
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de literatura que seria apenas um instrumento para iniciar a pesquisa. Também foi escolhida 

como estratégia qualitativa o uso da observação participante que se trata não somente do ato 

de observar e entender um fenômeno, mas de examiná-lo de perto. Minayo (2010, p. 23) 

define observação participante como: Um processo pelo qual um pesquisador se coloca como 

observador de uma situação social, com a finalidade de realizar uma investigação   científica.  

  O observador, no caso, fica em relação direta com seus interlocutores no espaço 

social da pesquisa, na medida do possível, participando da vida social deles, no seu cenário 

cultural, mas com a finalidade de colher dados e compreender o contexto do estudo e o lugar 

aonde o fenômeno se manifesta. Como ressalta Schutz (1976, p. 58), o campo de observação 

do cientista social se equivale à realidade social em que aqueles atores estão inseridos, e tem 

um significado especifico e uma estrutura de relevância para aos seres humanos que vivem, 

agem e pensam dentro dessa realidade 

Assim pretende-se que tal discussão seja resultado da relação dialética entre teoria e 

prática, esta que esteve presente durante toda a realização do estágio curricular obrigatório do 

Curso de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense. 

O tema tem relevância ao considerar o processo de envelhecimento da população 

brasileira e as múltiplas consequências que essa mudança geracional causa para os serviços 

públicos.  
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1. O ENVELHECIMENTO E SUAS IMPLICAÇÕES NA FAMÍLIA 

CONTEMPORÂNEA 

 

1.1 O Envelhecimento 

 

O envelhecimento é um fenômeno que se manifesta em escala mundial. O 

crescimento populacional em todos os países pós Segunda Guerra gerou preocupações 

diversas em torno dos cuidados sanitários, habitacionais, endêmicos, epidêmicos, etc., que 

foram acompanhados parcialmente com a ampliação dos estados e a consolidação das 

políticas públicas sociais – países com sistema de proteção social mais desenvolvidos criaram 

políticas para a atenção da população que envelhecia numa dinâmica superior às taxas de 

crescimento e fecundação populacional. Países como Inglaterra, França e Espanha são 

exemplos do planejamento e criação de sistemas capazes de atender às novas necessidades da 

população gerada pelo envelhecer. Nos locais citados, notadamente desenvolvidos, o processo 

se deu de forma lenta ao longo do século XX, o que permitia a esses países a consolidação de 

um patamar protetivo aos idosos. 

Já nos países em desenvolvimento, como o Brasil, este processo se caracteriza 

pela agilidade com que o aumento da população idosa modificou a pirâmide populacional 

(VERAS, 2003). Entretanto, mesmo com a observação do que levara a população brasileira a 

uma inversão da pirâmide populacional, as políticas protetivas começaram a se estruturar 

tardiamente e de forma residual, criando uma série de situações problema aos idosos em 

setores urbanos, da saúde, da habitação, do transporte e também dos setores previdenciário, 

educacional, nutricional, de prevenção aos maus tratos e de violências que vão desde as 

institucionalizadas até as familiares. 

O aumento da expectativa de vida da população cresce vertiginosamente, 

especialmente pelos avanços científicos e progressos tecnológicos aplicados à saúde humana, 

que forneceram melhores condições de bem-estar em relação à modernização e valorização do 

próprio tempo de existência de vida o que potencializou taxas crescentes da população idosa.  

Esse desenvolvimento se processou na esteira do desenvolvimento e expansão do 

capitalismo mundial e sua demanda por mão de obra saudável, mas as preocupações pouco 

avançaram para além da população economicamente ativa. Marginalizou-se a dinâmica 

biológica da vida humana que compreende os ciclos geracionais. A novidade é que a ciência 

médica, os avanços da biologia e da química contribuíram para o prolongamento da vida – o 

que apresenta à dinâmica social uma possibilidade de se chegar à velhice. 
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Diante desse cenário de melhor clareza do que seja o envelhecimento, se torna 

indispensável analisá-lo como uma totalidade, sendo essa não somente vista pelo aspecto 

biológico, mas também cultural e social – mesmo porque vários fundamentos sobre a velhice 

podem ser acentuados, como por exemplo, a idade social, psicológica, biológica e cronológica. 

A velhice pode ser avaliada como uma fase natural da vida e que não há como 

fugir deste ciclo: nascimento, crescimento, amadurecimento, envelhecimento e morte. 

Entende-se, assim, que a velhice, como toda vivência humana, possui uma dimensão 

existencial, ou seja, detém uma relação com o mundo e com sua própria história, onde é 

inevitável compreender que o envelhecimento é um processo que vai ocorrer de forma 

gradativa, pois uma pessoa não se torna velha de um dia para outro tudo é um processo de 

adaptação às mudanças físicas, psíquicas e sociais que vão ocorrendo ao longo da vida. O 

envelhecer, aos poucos, se torna uma realidade que deve ser vista como uma etapa que está 

relacionada com nosso comportamento ao longo da vida. 

 

Ser velho não é o contrário de ser jovem. Envelhecer é simplesmente passar para 

uma nova etapa da vida, que deve ser vivida de maneira mais positiva, saudável e 

feliz possível (ZIMERMAN, 2000, p. 28). 

 

Do ponto de vista sociocultural, o envelhecimento reflete uma inter-relação de fatores 

individuais, sociais e econômicos, ambientais, biológicos e psíquicos frutos da educação, 

trabalho e das experiências de vida, sendo essas influenciadas não apenas pela idade 

cronológica, mas, em grande parte, pelo modo como o indivíduo vive e estabelece suas 

relações sociais, onde a sociedade muitas das vezes “determina” papéis considerados 

adequados a etapa de vida dos indivíduos e as funções que estes devem desempenhar como 

estudo, trabalho, matrimônio e aposentadoria.  

 

[...] a sociedade destina ao velho seu lugar e seu papel levando em conta sua 

idiossincrasia individual: sua impotência, sua experiência; reciprocamente, o 

indivíduo é condicionado pela atitude prática e ideológica da sociedade em relação a 

ele. Não basta, portanto, descrever de maneira analítica os diversos aspectos da 

velhice: cada um deles reage sobre todos os outros e é afetado por eles; é no 

movimento indefinido desta circularidade que é preciso apreendê-la” (BEAUVOIR, 

1990, p. 16). 

 

Porém, a forma como o indivíduo se auto revela depende das referências culturais 

obtidas numa dada sociedade, sendo este, portanto, receptor e emissor de valores 

predeterminados – isso pode levá-lo a se apegar aos valores e costumes determinados ao 

longo da vida e, assim, ter dificuldades de aceitar o “novo” e sofrer conflitos com as 

mudanças sociais. Mascaro (2004, p.51) sinaliza que “o mundo atual celebra os valores, o 
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comportamento, a aparência e a moda dos jovens” um corpo bonito, bronzeado, esbelto, ágil, 

saudável e principalmente jovem é exibido com prazer.  

Nunca se cuidou tanto do corpo e da aparência física como atualmente e, com 

isso, o envelhecimento é oprimido, podendo até encobrir seus sinais mediante inúmeras 

estratégias e disfarces. A sociedade capitalista contemporânea revela seus estereótipos e 

preconceitos em relação à velhice. 

 

Assim, ninguém quer ser ou parecer velho, e um dos maiores elogios que se pode 

fazer a uma pessoa é justamente dizer que ela parece ser mais jovem do que a idade 

que tem. Hoje tentamos adiar o envelhecimento cuidando da saúde, prevenindo as 

doenças que chegam com o desgaste do organismo e fazendo uso dos recursos da 

indústria da beleza e do rejuvenescimento (MASCARO, 2004, p.21). 
 

Abreu, Mello e Mascaro (2004) somam ao debate, dizendo que: 

 

É também importante perceber que o medo de envelhecer é bem diferente da 

vivência de envelhecer. [...] Muitas pessoas, ao imaginarem a sua própria velhice, 

receiam que não irão conseguir enfrentar as limitações naturais do envelhecimento, 

mas quando a idade chega, ela consegue mobilizar vários recursos e viver bem essa 

nova fase da vida. Por outro lado, se as representações sociais da velhice estiverem 

fortemente associadas à doença, dependência, improdutividade, pobreza e solidão, 

muitos idosos irão relutar em identificar-se com essas imagens negativas, e essa 

atitude pode, inclusive, representar uma forma de defesa, cujo objetivo é preservar 

uma autoimagem e auto estima positiva (ABREU; MASCARO; MELLO, 2004, p. 

64). 

 

Neste sentido, a “cultura é como uma lente através da qual o homem vê o mundo” 

como afirma Benecdit (1972 p. 69) – então, entende-se que a forma como a moral e os valores 

são aprendidos culturalmente interferem em nossos comportamentos sociais. 

A velhice e o envelhecimento são definidos como termos distintos, – sendo a 

primeira considerada uma das fases do processo evolutivo:  a última etapa do ciclo de vida e 

da evolução humana – já que nascer, crescer, desenvolver e morrer são processos naturais que 

fazem parte dos seres vivos; porém, o envelhecimento é um processo natural, universal, 

contínuo, irreversível e inerente a todos os seres humanos, iniciando a partir do momento que 

nascemos.  

O processo de envelhecimento é marcado pela vivência particular de cada 

experiência – assim, nem todos vivem esse processo de forma similar, já que, segundo 

Peixoto (2004), o envelhecimento se relaciona com as condições materiais e simbólicas que 

identificam socialmente o indivíduo, tendo em vista sua trajetória de vida. 



17 

 

Para compreender o envelhecimento, é importante pensar que o mesmo faz parte 

de um processo/resultado de uma interação de fatores sociais, biológicos e psicológicos – 

segundo Pimentel (2001), ao tratar da categoria biológica trata-se nos órgãos que reduzem sua 

velocidade e sua flexibilidade, por exemplo; o envelhecimento psíquico, está relacionado a 

diminuição de memória; e o envelhecimento social se aplica aos papéis sociais apropriados às 

expectativas da sociedade vinculados a idade. 

A velhice é uma categoria socialmente construída, mas não devemos pensá-la 

como universal, já que é uma experiência multifacetada e distinta para os sujeitos (DEBERT, 

1988).  Haja vista que o envelhecimento é um acontecimento de se esperar a todos os seres 

humanos, porém, o processo de envelhecer é marcado por diversificadas maneiras. Uns 

envelhecem mais, outros menos, isso porque essa prática está atrelada as condições 

simbólicas, que identificam socialmente cada indivíduo e sua trajetória de vida. 

Para que se compreenda melhor o envelhecimento no Brasil, é indispensável 

analisar todo processo e mudança que está por trás da velhice no país, onde questões e 

desafios consideráveis requisitam de políticas públicas em diversas áreas – mesmo porque, 

para que se possa gozar de uma velhice saudável, a população tem que dispor de políticas que 

se adéquem às suas necessidades e garantam as mínimas condições de sobrevivência.  

O reconhecimento social à essa fase da vida está atrelado também ao tratamento 

da esfera pública através de formulações de legislações, medidas de bem-estar e lazer e 

reformas institucionais. A partir disso, pode se dizer que o envelhecimento da população 

brasileira abarca grandes influências no âmbito social e econômico, visto que, quanto mais 

essa população cresce, mais gera dependência aos serviços públicos, de previdência, saúde e 

de assistência social somam-se a isso as aposentadorias e pensões mínimas, bem como a novo 

arranjo familiar e também a restrita permanência em atividades laborais. De acordo com 

Veras (2003):  

 

Envelhecer sem nenhuma doença crônica constitui-se mais em exceção do que regra. 

No entanto, sua presença não implica que o idoso não possa gerir sua própria vida e 

encaminhar o seu dia-a-dia de forma totalmente independente (VERAS, 2003, p. 

13). 

 

Porém, não se pode negar que a sociedade atual utiliza de uma tendência a 

desprezar o que é velho e valorizar o que é novo – à propósito, sob estas condições, a 

população idosa é posta à margem da possibilidade de uma vida saudável e feliz. 
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Para analisar o processo de envelhecimento na sociedade, é necessário dispor de 

várias reflexões, mesmo porque rótulos e estigmas são criados e imprimem no meio social 

formas de preconceito e de intolerância a este estrato etário. A partir disso, compreende-se 

que a velhice não deve ser vista como um problema, mas sim como um processo natural – ser 

velho não significa perder a capacidade de viver. De acordo com Arruda (2007): 

 

A consciência crítica sobre essas questões dos rótulos e preconceitos estabelecidos 

aos mais velhos está mudando positivamente, ou seja, ao invés de qualificar a 

população idosa como uma ameaça, cresce a noção de que os velhos não devem ser 

considerados como culpados pelo seu estado de saúde, grau de atividade ou de 

inserção social (ARRUDA, 2007, p. 59). 

 

A forma social estabelecida pelo idoso é considerável para o significado do 

envelhecimento, pois este depende não só das condições atuais desse indivíduo, mas também 

da forma de vida acumulada por ele. Cabe, então, salientar que o sistema de aposentadoria, 

por exemplo, reflete uma distanciação da vida produtiva, onde novos ajustes deverão ser 

interpretados por essa população, tanto em relação a uma vida com maiores possibilidades de 

descanso, bem-estar e lazer, quanto na desvalorização profissional sofrida pelas exigências do 

mercado. 

 No entanto, se o apoio necessário for fornecido a essa população, o idoso pode 

continuar com sua atividade laboral, até quando possível. Percebe-se, ainda, que essa etapa de 

vida (envelhecer) impõe medidas apropriadas de educação, saúde, bem-estar, habitação, 

urbanização e trabalho – é necessário que se reflita sobre o tempo vivido desse idoso e o 

permita assumir novas posturas, sem a ideia de um caminho já traçado, mas sim de uma ação 

contínua. 

No que tange pensar no percurso da vida de um indivíduo, o envelhecimento pode 

ser visto como parte fundamental ao processo e é justamente nesse momento que emergem 

características e experimentos individuais, que são resultados de uma trajetória peculiar, 

podendo umas ter maior dimensão e complexidade que outras. Assim, na atualidade, o 

envelhecimento descreve espaços, imagens e contextos que abordam várias rupturas como, 

por exemplo, a saúde mais fragilizada (em alguns casos), limitações físicas, perca de força, 

agilidade e afins. Contudo, o envelhecimento também expressa experiências, acontecimentos, 

valores humanos e que podem abarcar muita orientação a uma convivência social. 
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1.2 As Novas Configurações Familiares 

 

As novas configurações familiares estão atreladas a um debate sobre o que se 

entende por família na atualidade. Essa temática perpassa por uma construção histórica e 

social preenchida de valores e contradições presentes na atualidade social.  Recusar ou aceitar 

os novos arranjos trata-se de uma percepção elencada a diferentes contextos, onde influencias 

podem ocorrer numa ordem hegemônica. No entanto com a desenvolvimento social o perfil 

familiar sofreu modificações, essa realidade provocou uma grande percepção no modelo 

tradicional de família socialmente aceito e visto como ideal, provocando assim o surgimento 

de inúmeras amostras de organização que configuram esse conjunto. Haja vista que o conceito 

de família não e dado como definitivo, mesmo porque consolidar a ideia de família é cruzar 

por processos históricos que estão propícios a se modificarem de acordo com a realidade as 

quais pertencem. 

 As variações sofridas na sociedade desde o fim do século XX favoreceram de 

forma considerável as mudanças que impulsionaram o surgimento da sociedade 

contemporânea. A família nuclear burguesa se colocava como referência e modelo, sendo ela 

composta por mãe, pai e filhos; entretanto, alguns fatores foram primordiais para alavancar 

essa nova concepção e arranjo da família atual, como, por exemplo, os movimentos 

feministas, a inserção da mulher o mercado de trabalho e o surgimento da pílula 

anticoncepcional.  

 

Estudos sobre o tema família vêm se destacando a partir da década de 70 em 

função das grandes mudanças que esta vem sofrendo nas últimas décadas. 

 

 As transformações existentes na família mostram a diversidade enquanto 

formação, número de membros, organização, renda, o que confirma a 

plasticidade e pluralidade na organização dos grupos domésticos (BILAC, 

1996; SARTI, 2011). 

 

 Assim ressaltar que na sociedade contemporânea não exista um modelo ditado de 

família seria incoerente, mesmo porque aparentemente a sociedade atual qualifica um padrão 

famíliar tradicional como “certo”, “bom” e estruturado, onde a não adequação a esses moldes 

“clássicos” e ideários são considerados desestruturadas e na contra mão do ideário social.   

Esse ideário tradicional se origina com a definição de família como instituição social.  

Contudo historicamente tentou-se estipular uma função para a mesma dentro do meio social., 

seja como membro para o consumo e reprodução da força de trabalho, seja enquanto exemplo 
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de base para pirâmide social, ou enquanto célula de transmissão de valores sociais 

socializadores. Bilac (1996, p. 5) afirma que existe, 

 

[...] um conjunto básico de normas e regras, padronizações de comportamento ou 

matrizes simbólicas comuns (aí o substrato deste conjunto depende de como se 

conceba a instituição social). Por outro lado, nas sociedades contemporâneas estas 

normas ou matrizes simbólicas tem que ser gerais e flexíveis o bastante para 

comportarem a mudança, a diversidade e a variabilidade sem que com isso percam o 

seu poder normativo. 

 

Apesar das pluralidades existentes nos arranjos familiares dentro do seio 

contemporâneo, normas e regras ainda são habituais na sociedade criando assim para a 

instituição familiar um universo simbólico acerca dos ideais pertencentes ao modelo de 

família.  

Como afirma Foucault (2004, p. 28), “os discursos em torno da família ideal vêm sendo 

tecido mediante a um acúmulo histórico, na medida em que determinados contextos 

definem sua função social.” Por outro lado, quando se trata de novas configurações 

identifica-se que os discursos podem ser reconstruídos, os quais vão alimentando novas 

formas de se pensar a família. 

Podemos observar nas relações familiares as diferenças de laços existentes entre 

os membros de uma mesma família. A partir da segunda metade do século XX, ocorreram 

várias transformações na estrutura familiar em todo o mundo – como exemplo, o aumento do 

número de divórcios, que deram origens as novas uniões conjugais, o que caracteriza um 

estilo de vida familiar contemporâneo, com novos pais, mães e avôs.  

Hoje, é possível observamos pessoas com diferentes idades vivendo numa mesma 

casa, compartilhando interesses, experiências e valores diferenciados, onde o convívio entre 

as gerações torna-se cada vez mais um desafio para uma sociedade longeva.  

Diante do aumento da expectativa de vida, torna-se necessário rever o conceito 

que sociedade atual tem sobre o idoso, uma vez que muitas pessoas pensam que a velhice seja 

uma fase de perdas e declínios, tendo ainda uma imagem negativa sobre essa fase de vida.  

Como diz Veras (2006, p. 22), “o envelhecimento é uma etapa do ciclo de vida 

com perdas e ganhos, inseridos em um momento histórico, sociocultural, econômico e 

político, como qualquer outra fase da vida”. 

A longevidade vem provocando uma transição de valores sociais e culturais 

associadas à velhice, onde encontramos idosos totalmente independentes socialmente e 

fisicamente, com metas de vida a serem concretizadas, que dão sentido a sua própria 
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existência; contudo, ainda encontramos muitos outros que precisam aprender a lidar com esta 

fase da vida, que percebem a velhice como uma fase marcada por vivências negativas e com 

dificuldades de aceitação da própria idade. Ainda há associações à velhice como uma fase 

preenchida somente por perdas, com imagens distorcidas do processo de envelhecimento, cuja 

representação social acerca dos idosos coloca-os como um fardo para a família e para a 

sociedade, reafirmando a incapacidade dos mais velhos.  

É importante ressaltar que conforme Sarti (2011, p.86), a família não se define 

enquanto instituição, mas sim como “um tipo de relação, na qual as obrigações morais são a 

base fundamental” tornando-se uma referência simbólica fundamental através da linguagem. 

Por outro lado, ao analisar o casamento nas famílias pobres, a mesma autora afirma que o 

matrimônio para os pobres é o projeto inicial no qual se começa a se constituir uma família. 

Através do casamento vê-se a possibilidade de melhorar de vida, em que há uma 

complementaridade entre o homem e a mulher. Para a mulher, o casamento é a possibilidade 

de ter alguma coisa na vida, mas para o homem é a possibilidade de se construir como homem 

de família e parar de “aproveitar” a vida.  

Não obstante, os indivíduos buscam cada vez mais formas para driblar os sinais de 

velhice, através de, tratamentos estéticos, como cremes, fórmulas medicamentosas e cirurgias 

plásticas, que se tornaram as verdadeiras promessas de uma juventude eterna – em uma 

sociedade onde a aparência física é altamente valorizada e que beleza é sinônimo de 

juventude, adiar os sinais da idade torna-se uma constante forma de busca de aceitação e 

respeito. Com isso, o idoso não é respeitado e é tratado como cidadão de “segunda espécie” e 

quando marginalizado, passa a conviver com sentimentos de frustração, incapacidade e 

solidão.  

O tratamento excludente não parte apenas da sociedade em geral, mas do próprio 

Estado, cujo valor das aposentadorias e pensões são inferiores às necessidades básicas como 

saúde, remédios, lazer e etc. A família se encontra numa fase de transição, onde se coloca 

despindo ideias tradicionais e enraizadas propostas pelo passado e se adequando à nova 

dinâmica da sociedade contemporânea. Segundo Gomes (1988, apud SZYMANSKI, 2003) a 

família é definida como 

 

Um grupo de pessoas, vivendo numa estrutura hierarquizada, que convive com a 

proposta de uma ligação afetiva duradoura, incluindo uma relação de cuidado entre 

os adultos e deles para com as crianças e idosos que aparecerem nesse contexto 

(GOMES, 1988, apud SZYMANSKI, 2003, p. 26). 
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Nos debates da contemporaneidade, as organizações familiares vêm tecendo 

novas formas de apresentação onde as estruturas familiares atuais fogem dos padrões 

tradicionais edificados ao longo do século XX, sendo esses entendidos, por exemplo, como: 

família nuclear, família extensa, família mono parental, família homo afetiva, dentre outras – 

assim, essas novas organizações de família passaram a buscar e demandar maior atenção e 

clareza fomentando questões que perpassam todo o aparato social em busca de seus direitos. 

É evidente que as mudanças colocadas pela sociedade contemporânea traduzem 

efeitos no universo cultural dessa mesma sociedade. O que se apresenta como notório é a 

repercussão dessa transformação no seio social e, a partir então, se pode colocar em questão 

que caminhos não podem ser ditados. Esse novo arranjo contemporâneo reflete uma nova 

concepção de família, que desnuda a relação de parentesco associada restritamente a 

condições sanguíneas, como Ceccarelli (2007) diz, que: 

 

[...] nascer da união de um homem com uma mulher não basta para ser filho, ou 

filha, daquele homem e daquela mulher. Ou ainda: colocar uma criança no mundo 

não transforma os genitores em pais. O nascimento (fato físico) tem que ser 

transformado em filiação (fato social e político), para que, inserida em uma 

organização simbólica (fato psíquico), a criança se constitua como sujeito 

(CECCARELLI, 2007, p. 92). 

 

Cabe, portanto, salientar que a organização familiar se movimenta continuamente 

onde as demandas sociais afetam para que essa seja de fato modificada. Para Mioto (2000, p. 

2019), “o terreno sobre o qual a família se movimenta não é o da estabilidade, mas o do 

conflito, o da contradição” – ou seja, a família pode ser o espaço da proteção, mas não se pode 

esquecer ou deixar de lado que nas relações familiares também existem o conflito e 

instabilidade, sejam eles influenciados pela sociedade ou não. Haja vista que a família, como 

já acordado, é uma construção social que emana um aglomerado de emoções, ações culturais 

e pessoais, como afirma Sarti (1996): 

 

A família associa-se aqueles em quem se pode confiar. [...] Como não há status ou 

poder a ser transmitido, o que define a extensão da família entre os pobres é a rede 

de obrigações que se estabelece: são da família aqueles com quem se pode contar, 

isto quer dizer, aqueles que retribuem ao que se dá, aqueles, portanto, para com 

quem se tem obrigações (SARTI, 1996, p. 63). 

 

Assim, a mesma exerce a função de disponibilizar aparatos materiais 

fundamentais ao bem-estar de seus integrantes, também executando o papel de implantar 

valores morais e éticos. Contudo, a família vem sendo solicitada pelo aparato estatal a se 

responsabilizar pela criança, adolescente, idosos e portadores de necessidades especiais, como 
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afirma a Constituição Federal: é “dever da família, da comunidade, da sociedade civil e do 

Estado, assegurar atendimento e a garantia de direitos dos mesmos” (BRASIL, 1998 p. 76). 

Percebe-se no quanto a família, dependente dos serviços de saúde, educação, 

assistência, acesso a transportes, a bancos, a supermercados, etc., colocando-a então em outro 

lugar de discussão, onde a “dinâmica social desenvolve características diferenciadas no que 

diz respeito à individualização da instituição” (SIERRA, 2011). As pessoas não possuem 

tempo para se dedicar umas às outras, estando completamente evolvidas e sobrecarregadas 

pelo trabalho e pela necessidade de ganhar dinheiro para sobreviver. Assim a família como 

unidade de consumo se adequa a economia e a cultura do dinheiro, estimulando um ritmo 

acelerado dentro do seio social e intensificando a falta de relacionamentos em seu interior, 

como afirma SIERRA: 

 

Os indivíduos constroem suas próprias trajetórias e cada um se desenvolve de 

acordo com seu interesse. É o que caracteriza a individualização da família em uma 

sociedade de consumo (SIERRA, 2011, p.89). 

 

 Essa realidade parte de um Estado que não garante respostas às demandas vindas 

do novo desenvolvimento social – isso porque a proteção, que por sua vez deveria ser 

disponibilizada pelo mesmo, se ausenta de solucionar problemas advindos da vulnerabilidade 

existente na população pauperizada, transferindo assim, à família toda a sobrecarga dessa 

deficiência, mesmo não a oferecendo aparatos para tal feito. Contudo, Vasconcelos (1999) 

salienta que: 

 

A família é apenas uma das instâncias de resolução dos problemas individuais e 

sociais. Os serviços públicos devem ser flexíveis para responder de forma 

diferenciada às diversas formas de apresentação dos problemas locais. Apenas 

aqueles a quem interessa esconder os conflitos de classe social, de raça e sexo, negar 

a relação fundamental dos problemas pessoais com a forma de organização do 

Estado e da economia, bem como diminuir a importância das lutas dos movimentos 

sociais e dos partidos políticos, é que busca colocar a família como centro absoluto 

da abordagem dos problemas sociais (VASCONCELOS, 1999, p. 13). 

 

 A partir dessa realidade o Estado deve efetivar políticas públicas que respeitem e 

assegure os direitos sociais desse grupo, onde o bem-estar e o direito à vida, sejam 

estabelecidos, fortalecendo também seus vínculos familiares e sociais, modificando, assim, a 

realidade vivenciada por essa população. Haja vista que a existência das novas configurações 

familiares passa por uma análise entre o que é tido como o sucesso ao rompimento de valores 

tradicionais e construído (família nuclear tradicional) contra a permanência do moralmente e 

politicamente posto como correto. 
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  No âmbito da família existiram mudanças que refletem na relação social, onde a 

concepção de família, amor e casamento passam por inovações, aceitas ou não, pela 

sociedade. Porém os novos arranjos familiares existem e necessitam ser incorporados como 

resultados das modificações advindas da sociedade. 

 

1.2.1 O Papel do Idoso na Família 

 

As mudanças que ocorreram em decorrência da modernidade tiveram bastante 

evidencia no âmbito da família e da velhice, haja vista que o mesmo modo em que a família 

se define diversificada, a velhice também transmite uma característica multifacetada. Nessa 

perspectiva, faz-se necessário destacar o valor que o idoso tem nesses novos arranjos 

familiares. Pensar em envelhecer requer compreender no quanto esta fase é e se faz peculiar, 

onde as características pessoais e familiares influenciam amplamente este indivíduo.  

Nesse cenário, a população idosa vem assumindo o papel de responsabilidade para 

com gerações mais novas em virtude das mudanças que a realidade cotidiana propõe: filhos 

com dificuldades de inserção no mercado de trabalho, mães que trabalham fora, pais que se 

separam, dentre outras situações. Segundo Dias e Silva (1999): 

 

Em geral, as avós são o porto seguro nos momentos de crise; os transmissores da 

história familiar, firmando a identidade do grupo; os mediadores e fontes de apoio 

emocional nas relações interpessoais intempestivas vividas pelos filhos, e, para os 

netos, representam o equilíbrio necessário nos momentos de desânimo e depreciação 

de si mesmo (DIAS E SILVA, 1999, p. 83). 

 

O aumento da população idosa vem se transformando num fenômeno mundial: 

segundo o IBGE, nos anos 50 a população idosa aproximava-se de 204 milhões no planeta; já 

em 1998, essa perspectiva alcançava 579 milhões de pessoas, um crescimento de quase 8 

milhões por ano. A partir dessa lógica, as projeções indicam que, em 2050, essa mesma 

população será de aproximadamente 1 milhão e 900 mil, isso pelo fato da expectativa de vida 

atual estar em ascensão, onde se estima que, nesse mesmo período, o número de pessoas com 

100 anos de idade ou mais aumentará em 15 vezes, conforme ilustra o gráfico abaixo (IBGE, 

ano2010). 
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Gráfico 1 - Proporção da população residente de 60 anos ou mais idade, segundo os 

municípios das capitais – 2000

 

Fonte IBGE, Censo Demográfico 2000 

 

O IBGE levanta um dado importante relacionado à responsabilidade de chefiar 

financeiramente o lar: segundo as pesquisas realizadas em 2000, no Brasil, 62,4% dos idosos 

são responsáveis pelos seus domicílios, representando, assim, um aumento significativo 

comparado aos anos 90, onde essa realidade representava 60,4%. Essa amostra também revela 

que 37,6% dessa população pertence ao sexo feminino, possuindo a idade média de 70,2 anos 

quando a responsável era do sexo feminino e 68,9 para o idoso responsável do sexo masculino 

 

Gráfico 2 - Proporção de pessoas de 60 anos ou mais de idade, responsáveis pelos 

domicílios, em relação ao tipo de arranjo familiar em que se encontram inseridas (%) 
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Continuação 

 

Fonte IBGE, Censo Demográfico 2000. 

 

Quanto ao número de anos de estudo dos idosos responsáveis pelo domicílio, o 

resultado do Censo 2000 revela, ainda, uma média muito baixa – apenas 3,4 anos (3,5 anos 

para os homens e 3,1 anos para as mulheres). Na comparação com 1991, houve aumento nesta 

média para ambos os sexos, mas o crescimento relativo na média das mulheres foi maior do 

que o dos homens: 29,2% e 25,0%, respectivamente. Niterói (8,2), no Rio de Janeiro, e Águas 

de São Pedro (7,3), em São Paulo, têm as maiores médias de anos de estudo dos idosos no 

país e Novo Santo Antônio e Barra D´Alcântara, ambos no Piauí, empataram com a menor 

média (0,2) (IBGE, 2010). 

No que tange pensar na proteção social pública à população idosa, dentro da 

sociedade brasileira contemporânea identifica-se no quanto o velho é tido como sujeito sem 

autonomia e sem a capacidade necessária de gerir sua própria vida. No sistema capitalista, os 

direitos não são postos como prioridade; assim, respostas às demandas colocadas pela 

população idosa são mínimas e a sensação de pertencimento da mesma no tecido social se faz 

como ilusória, onde o idoso tem a sensação de ser recompensado por tudo que já fez até então 

e o estado, por meio de políticas minimalistas, se impera dominante. Haja vista que o Estatuto 

do Idoso trouxe muitas mudanças e frutos (tudo isso numa lógica de propor à velhice como 

bem-sucedida e saudável) onde os direitos da população idosa sejam respeitados tirando de 

base a ideia de terceira idade e sugerindo a ideia de continuidade da vida. 
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Em muitas famílias impera a exploração financeira onde, lamentavelmente, nem 

sempre há uma associação de respeito por parte dos familiares com os idosos e muito menos 

um retorno com cuidado e afeto. Atualmente, especialmente nas famílias com mais 

precariedade financeira, a violência é presente nas atitudes dos filhos ou familiares desse 

idoso.  A responsabilidade com as necessidades de um neto, por exemplo, leva à sobrecarga 

de um orçamento muitas das vezes já comprometido. 

De acordo com Coutrim (2006), uma parcela extensa dos idosos possui a 

necessidade de assegurar não só a própria manutenção, mas também a sobrevivência de todo 

arranjo familiar, fato evidenciado nas pesquisas do IBGE. Na década de 80, a contribuição 

dos idosos dentro de casa era de 37%; na década de 1990, passou a ser 47,2% e em 2007, em 

53% dos domicílios com idosos do país, mais da metade da renda era fornecida por pessoas 

com 60 anos ou mais (IBGE, 2010).  

A realidade social atual revela no quanto o idoso continua com a condição de 

provedor da família e isto pode estar também associado à dificuldade do jovem em se inserir 

no mercado de trabalho, no aumento do desemprego, na falta de políticas de inclusão e nas 

várias outras expressões de demandas sociais. Essa realidade acaba interferindo na forma 

como as famílias estão se organizando e produzindo novos arranjos, porém é necessário estar 

atento para o fato de que esta não é uma regalia nem uma benesse, senão que o idoso tem 

mais uma carga para suportar na sua velhice, o fato de continuar tendo familiares que 

dependem da sua renda. 
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2.      AS MÚLTIPLAS FORMAS DE NEGLIGÊNCIA 
 

2.1 A Tipificação da Negligência 
 

De acordo com Thomas Humprey Marshall (1967), a questão da cidadania só 

começou a aparecer nos séculos XVII e XVIII por meio da formulação dos chamados direitos 

civis ou direitos de primeira geração. Naquele momento, procurava-se garantir a liberdade 

religiosa e de pensamento, o direito de ir e vir, o direito à propriedade, a liberdade contratual 

(principalmente a de escolher o trabalho) e, finalmente, a justiça, que devia salvaguardar 

todos os direitos anteriores. Esses direitos passaram a ser o ideal para as épocas seguintes e 

constaram em todas as legislações europeias a partir de então – isso não significa que os 

direitos civis chegaram a todas as pessoas. O cidadão no pleno gozo de seus direitos era o 

indivíduo proprietário de bens, principalmente de terras, o que mostra como a ideia de 

cidadania era restrita.  

Os direitos políticos estão relacionados com a formulação do Estado democrático 

representativo e envolvem os direitos eleitorais participarem de associações políticas, como os 

partidos e os sindicatos e o direito de protestar. Considerados desdobramentos dos direitos 

civis, os direitos políticos começaram a ser reivindicados por movimentos populares já no 

século XVIII, mas, na maioria dos países, só se efetivaram no século XX, quando o direito ao 

voto (de votar e ser votado) foi estendido a vários os segmentos sociais como mulheres e 

analfabetos. Fonte? 

No século XX também surgiram os direitos sociais nomeados por Bobbio (1992) 

como direitos de segunda geração – as pessoas passaram a ter direitos à educação, saúde, 

habitação, transporte, previdência, lazer, justiça, assistência social, entre outros. Para Marshall 

(1967), os direitos civis, políticos e sociais estão assentados no princípio da igualdade, mas 

não podem ser considerados universais, pois são vistos de modo diferente em cada Estado e 

em cada época.  

No Brasil, somente ao final do século XX, com Constituição de 1988, que os 

direitos sociais foram reconhecidos como garantia de cidadania e a partir desse feito que 

outros direitos foram criados através de leis que amparam segmentos e grupos sociais 

específicos, como por exemplo consumidores, idosos, adolescentes, crianças, mulheres, 

minorias étnicas e homossexuais. 

Ser cidadão é, em tese, ter a garantia de todos os direitos: civis, políticos e sociais, 

que asseguram a possibilidade de uma vida digna. Os direitos estão garantidos em leis, 
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regulamentações e convenções internacionais, onde a cidadania é construída em um processo 

de organização, participação social e mobilização política dos indivíduos ou grupos sociais – 

só na constante vigilância dos atos cotidianos que o cidadão pode “apropriar-se” de seus 

direitos, fazendo-os valer de fato, caso contrário permanecerá no papel como “letra morta”.  

O conceito de cidadania foi gerado nas lutas que estruturam os direitos universais 

do homem. Desde o século XVIII, muitas ações e movimentos foram necessários para que se 

ampliassem o conceito e a prática da cidadania. Nesse sentido, pode-se afirmar que defender a 

cidadania é lutar pelos direitos e, portanto, pelo exercício da democracia, enquanto constante 

conquista de novos direitos.  

Marshall (1967) propôs ainda uma análise da evolução da cidadania vinculada a 

determinados direitos, com base na realidade da Inglaterra. Na sociedade contemporânea, os 

graus de complexidade e de desigualdades extremas fazem com que o conceito de cidadania, 

sob a divisão dos direitos em civis, políticos e sociais, já não seja suficiente para explicar sua 

dinâmica. Como forma de atualização, o referido autor estabelece dois tipos de cidadania: 

formal e real.  

A cidadania formal é aquela que está nas leis e regulamentações, principalmente 

nas Constituições de cada país. Esta é estabelecida juridicamente em leis e garante ao 

indivíduo a possibilidade de lutar judicialmente por seus direitos. Já a cidadania real é aquela 

que é vivida no dia-a-dia e revelam as diferentes formas sociais e culturais entre os 

indivíduos: homens e mulheres; jovens e idosos; negros e branco. Na sociedade atual, os 

direitos básicos contidos na cidadania formal não são efetivados na cidadania real (fonte?). 

A coerência entre os princípios e a prática dos direitos só será estabelecida se 

houver uma luta constante por sua vigência, travada por meio de ações políticas e por 

movimentos sociais. Os direitos só se tornam efetivos e substantivos quando exigidos e 

vividos cotidianamente, por isso é possível dizer que no Brasil os direitos que constituem a 

cidadania formal não se efetivam como cidadania real.  

Os movimentos sociais em defesa da população idosa conseguiram avanços que 

garantiram formalmente direitos aos idosos, através da aprovação de legislações específicas a 

este segmento da população brasileira, a partir da década de 1990 – uma conquista importante 

nesta trajetória foi a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, chamada de 

“Constituição Cidadã” por Ulysses Guimarães, promulgada no dia 5 de outubro de 1988. 

Enquanto marco histórico-jurídico para a tão sonhada democracia brasileira, esta resultou da 

grande insatisfação e das várias mobilizações, em prol de um país democrático e 

reconhecedor dos direitos sociais, civis e políticos. A Constituição de 1988, conforme seu 
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Título II - Dos Direitos e Garantias Fundamentais, Capítulo II, artigo 6º- Dos Direitos Sociais, 

afirma: 

São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, 

a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, na forma desta Constituição (BRASIL, 1988). 

 

O processo de elaboração da Constituição de 1988 regulamentou a participação 

efetiva da sociedade e culminou na garantia da elaboração de diversas leis que vieram atender 

às expectativas demandadas pelos mais diversos segmentos sociais, entre eles dos 

aposentados idosos brasileiros. 

Uma das garantias de direito social conquistadas pelos idosos foi o Benefício de 

Prestação Continuada (BPC), que assegura um salário mínimo mensal ao idoso, com idade de 

65 anos ou mais e à pessoa com deficiência, de qualquer idade, incapacitada para a vida 

independente e para o trabalho, que comprove não possuir meios de garantir o próprio 

sustento nem tê-lo provido por sua família. Em ambos os casos, é necessário que a renda 

mensal familiar (per capita) seja inferior a um quarto do salário mínimo vigente no país.  

O BPC é um benefício regulamentado na Lei Orgânica da Assistência Social 

(LOAS) Lei nº 8742/93, individual, não vitalício e intransferível, que hoje integra a Proteção 

Social Básica no âmbito do Sistema Único da Assistência Social (SUAS). É um direito a 

proteção social não contributiva, através da Seguridade Social.  

No contexto histórico de ampliação e garantia dos direitos dos idosos no Brasil, 

foi sancionada a Lei nº 8842/94, que dispõe sobre a Política Nacional do Idoso (PNI), 

reconhecendo o idoso como sujeito portador de direitos específicos e também definiu 

princípios e diretrizes para promoção da autonomia, integração e participação na sociedade, 

na perspectiva da intersetorialidade e compromisso entre o poder público e a sociedade civil. 

Considerando como idosas pessoas maiores de 60 anos, a referida política tem como 

princípios: 

 

I - a família, a sociedade e o Estado têm o dever de assegurar ao idoso todos os 

direitos da cidadania, garantindo sua participação na comunidade, defendendo sua 

dignidade, bem-estar e o direito à vida;  

II - o processo de envelhecimento diz respeito à sociedade em geral, devendo ser 

objeto de conhecimento e informação para todos;  

III - o idoso não deve sofrer discriminação de qualquer natureza;  

IV - o idoso deve ser o principal agente e o destinatário das transformações a serem 

efetivadas através desta política;  

V - as diferenças econômicas, sociais, regionais e, particularmente, as contradições 

entre o meio rural e o urbano do Brasil deverão ser observadas pelos poderes 

públicos e pela sociedade em geral, na aplicação desta Lei. (CRESS, 2006, p. 52-

53). 
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A Política Nacional do Idoso (PNI) está pautada em dois eixos básicos: proteção 

social, que inclui as questões de saúde, moradia, transporte, renda mínima; e inclusão social, 

que trata da inserção social dos idosos por meio da participação em atividades educativas, 

socioculturais, organizativas, saúde preventiva, desportivas e ação comunitária (PASTOR, 

2003, p.78). A construção de uma política se dá sempre por meio de lutas sociais que buscam 

maior igualdade entre os segmentos – esta pode e deve impactar a sociedade, contribuindo 

para novas representações (PASTOR, 2003, p.78).  

Assim, a Política Nacional do Idoso propiciou maior articulação entre 

envelhecimento, Estado e sociedade, no intuito de inserir assuntos pertinentes à terceira idade 

na agenda pública, alavancando pesquisas na área, como a busca de capacitação profissional 

para o atendimento ao idoso. Outro avanço da PNI foi a criação do Conselho Nacional do 

Idoso, cujo artigo 4º, II da referida lei, menciona a participação do idoso, por meio de suas 

organizações representativas, na formulação, implementação e avaliação das políticas, planos, 

programas e projetos a serem desenvolvidos (FERNANDES, 1997, p.41).  

No bojo do PNI, foi criado o Conselho Nacional dos Direitos do Idoso (CNDI), 

que é um órgão superior, de natureza e deliberação colegiada, permanente, paritário e 

deliberativo, integrante da estrutura regimental da Secretaria de Direitos Humanos da 

Presidência da República, que tem por finalidade elaborar as diretrizes para a formulação e 

implementação da Política Nacional do Idoso (CONSELHO NACIONAL DO DIREITO DO 

IDOSO, 2011).  

Em termos legais, outro avanço obtido pela população idosa já no início do século 

XXI, foi o Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741 de 1º de outubro de 2003:  

 

É recente e moderna, fruto da preocupação da sociedade brasileira com o seu novo 

perfil populacional, ou seja, a velhice se tornou uma questão social relevante a ponto 

de ser necessária a feitura de uma lei específica para este grupo social, representando 

uma ferramenta de um processo voltado para a dignidade da pessoa idosa 

(KITADA, 2008, p.41). 

 

O Estatuto do Idoso “é lei de status normativo integradora da Constituição 

Federal, dispondo sobre a evolução dos sentimentos e das ideias de proteção à gerontologia 

como fator essencial da dignidade da pessoa humana” (RAMAYANA, 2004, p.11).  

Esta lei é importantíssima para que os direitos e deveres da população idosa sejam 

colocados em prática, respeitando os princípios e diretrizes apontadas há uma década, com a 

Política Nacional do Idoso (KITADA, 2008, p.42).  
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Positivar um direito é sempre proporcionar benefícios à sociedade e também é um 

avanço onde poder-se utilizar a lei como instrumento de validação dos direitos. O Estatuto do 

Idoso apresenta um campo fértil e estimulante para que a sociedade se mobilize e exija o 

exercício de uma cidadania real dos idosos.  

Apesar de representar um grande passo em termos da garantia dos direitos da 

população idosa, o distanciamento entre a legislação e a realidade dos idosos no Brasil ainda é 

enorme (os avanços legais não se efetivam). Para que esta situação se modifique, o assunto 

não pode deixar de ser debatido e o controle deve vir de todos os segmentos da sociedade, de 

modo a pressionar para que se efetivem os direitos legalmente constituídos aos idosos 

enquanto cidadãos brasileiros.  

O Estatuto do Idoso, como foi exposto acima, tem por objetivo consolidar direitos 

já assegurados na Constituição Federal de 1988, protegendo, principalmente, o idoso em 

situação de risco social; é preciso que se renovem as exigências para o atendimento dessa 

parcela crescente da população, cujas demandas são cada vez mais expressas. Com isso, a 

explícita ideia de que o idoso é cidadão e portador de direitos sociais deveria bastar, porém a 

realidade não se dá desta forma, sobretudo por vivermos num país de economia inconstante, 

sob a hegemonia de um Estado submetido às regras econômicas internacionais, que não soube 

historicamente conjugar desenvolvimento com igualdade social. 

Apesar das leis que amparam especificamente o idoso, o padrão de vida de uma 

pessoa que chega à velhice no Brasil é difícil e o cotidiano deste indivíduo é precário (muitos 

idosos são “jogados” à margem da sociedade por serem julgados “improdutivos” na lógica do 

trabalho).  

Nesta fase da velhice, o sentimento de fragilidade e a carência econômica dos 

idosos ficam cada vez mais evidentes advindas da falta de uma sociedade justa e séria em 

relação a suas leis; deste modo, é notável que pouco se tem feito na prática para que tenhamos 

um envelhecimento digno e com qualidade de vida – para Neri (2005), o conceito de 

“qualidade de vida na velhice” se expressa como:  

 

Um evento que tem múltiplas dimensões, é multideterminado, diz respeito à 

adaptação de indivíduos e grupos humanos, em diferentes épocas e sociedades e, 

assim, sua avaliação tem como referência diversos critérios. Avaliar qualidade de 

vida consiste em comparar as condições disponíveis com as desejáveis. Os 

resultados são expressos justamente por índices de desenvolvimento, bem-estar, 

desejabilidade, prazer ou satisfação com a vida e perspectiva de futuro (NERI, 2005, 

p. 163). 
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Muito se fala em direitos do idoso, porém a implementação destes é bem diferente. 

São inúmeros exemplos que demonstram o desrespeito ao direito desse indivíduo: falta de 

políticas públicas adequadas; falta de preparação para aposentadoria; ausência de valorização 

dos aposentados; despreparo e inadequação dos mais diversos espaços públicos para garantir 

autonomia e liberdade aos idosos; a existência de abrigos e asilos degradantes para idosos; 

violência e maus tratos com os mais velhos.  

O principal desafio para garantia dos direitos dos idosos é fazer com que estas 

questões sejam tanto políticas quanto sociais, pois as leis estão em vigor, mas não há maior 

conhecimento destas por parte da sociedade – muitos não sabem sequer de sua existência. Os 

idosos têm seus direitos regulamentados, mas não procuram ou não se interessam em acessá-

los, face à desinformação e ao próprio descaso com que os órgãos competentes tratam os 

idosos com desrespeito (CUNHA, 2008, p.19).  

Sendo assim, o envelhecimento ativo propõe uma atitude mais participativa do 

cidadão para a conquista da qualidade de vida – uma atitude consciente de si como 

protagonista da história, com deveres e direitos.  A cidadania não pode ser compreendida 

apenas como um processo formal ou legal: é fundamental o envolvimento e a participação 

popular no processo democrático.  

É preciso, além da formulação de leis e direitos, que as conquistas formais sejam 

de fato efetivadas. O primeiro “passo” foi dado, através do respaldo legal com o Estatuto do 

Idoso; contudo, a luta em prol de sua efetivação ainda é um desafio para a sociedade 

brasileira, cuja população idosa se expande estatisticamente, mas não ainda em termos da 

garantia de direitos, para que assim se possa fazer valer os anos a mais de vida. 

 

2.1.1 A Negligência e Violência  
  

Segundo Marilena Chauí (2006) a palavra violência significa usar a força para ir 

contra a natureza de algum ser, ir contra sua vontade; violência é violação; é transgressão 

contra as coisas que alguém acha justa e direita; caracteriza relações intersubjetivas e sociais 

definidas pela opressão, intimidação, pelo medo e pelo terror. Ela se opõe à ética, pois trata 

seres racionais como se fossem coisas, desprovidos de razão, vontade, liberdade e 

responsabilidade. 

 

Ao tratar de violência contra a pessoa idosa, de forma imediata pensa-se em atos 

físicos. No entanto, há vários tipos de agressão que segundo o Plano de Ação para 

o Enfrentamento da Violência contra a Pessoa Idosa (2007) são direcionados a 
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esse grupo, onde são definidos como: Negligência: caracterizada pela recusa ou à 

omissão de cuidados devidos e necessários aos idosos por parte dos responsáveis 

familiares ou institucionais; Violência Psicológica: corresponde a agressões 

verbais ou gestuais com objetivo de aterrorizar os idosos, humilhá-los, restringir 

sua liberdade ou isolá-los do convívio social; 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; Violência Física: caracterizada pelo uso da força 

física, para forçar os idosos a fazerem o que não desejam, para feri-los, provocar-

lhes dor, incapacidade ou morte; Abandono: consiste na ausência ou deserção dos 

responsáveis sejam governamentais, institucionais ou familiares de prestarem 

socorro e assistência a uma pessoa idosa que necessite de proteção (CHAUÍ, 2006, 

p. 11).  

 

De acordo com Minayo (2005), para além da tipologia que define os tipos de 

violências cometidas ao idoso, existem três expressões que imprimem as formas que estas 

situações são praticadas, sendo definidas pela autora como violência estrutural ou social, onde 

ela afirma ser o tipo de violência ligada a estruturas econômicas, políticas e sociais. A 

violência institucional é caracterizada pela aplicação ou omissão na gestão das políticas 

sociais pelo Estado e pelas instituições de assistência; a violência familiar ou interpessoal que 

se refere ao ambiente familiar e à interação cotidiana, expressando, assim, as relações 

existentes de confiança que a vítima simboliza ao agressor, ou até mesmo o medo do 

autoritarismo e de ameaças possíveis. 

Desta forma, a violência contra a população idosa se expressa em uma relação 

entre agressor e o agredido, onde se faz relevante diferenciar as causas que a violência 

imprime e qual o perfil dos idosos que estão expostos a sofrer esse ato, mesmo porque a 

violência se opõe a todos os valores propostos como universais pelos seres humanos, como a 

igualdade, a justiça e a liberdade; diminuindo, assim, o valor pela vida.  

 

2.2 A Negligência contra o Idoso 

 

 Na sociedade atual, é notável que a produtividade e o imediatismo são mais 

priorizados e isso faz com que os idosos fiquem à margem do sistema capitalista. É necessário 

compreender o quanto a população idosa necessita de respeitos, principalmente, por causa de 

suas necessidades peculiares decorrentes da idade. Os idosos são pessoas que muito 

contribuíram e ainda podem contribuir para a construção de uma sociedade justa e solidária; 

contudo, vê-se que a realidade dos casos é indigna, pois estes são privados de seus direitos e 

garantias. 
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Segundo informações do IBGE no Brasil, atualmente, as violências e os acidentes 

constituem 3,5% dos óbitos de pessoas idosas, ocupando o sexto lugar na mortalidade, depois 

das doenças do aparelho circulatório, das neoplasias, das enfermidades respiratórias, 

digestivas e endócrinas. O posicionamento de Maria Cecília de Souza Minayo quanto a 

questão da violência é que: 

 

As violências contra pessoas mais velhas precisam ser vistas sob, pelo menos, três 

parâmetros: demográficos, sócio-antropológicos, epidemiológicos. No primeiro 

caso, deve-se situar o recente interesse sobre o tema, vinculado ao acelerado 

crescimento nas proporções de idosos em quase todos os países do mundo. Esse 

fenômeno quantitativo repercute nas formas de visibilidade social desse grupo etário 

e na expressão de suas necessidades. No Brasil, por exemplo, dobrou-se o nível de 

esperança de vida ao nascer em relativamente poucas décadas, em uma velocidade 

muito maior que os países europeus que levaram cerca de 140 anos para envelhecer 

(MINAYO, 2003 p. 56). 

 

No Brasil, os abusos e maus tratos sofridos contra a população idosa são variados 

e a família é, em muitas das vezes, apontada como responsável. Esse tipo de violência 

acontece onde menos imaginamos e das mais diversificadas formas, como por exemplo: um 

filho que se apodera da pensão da mãe; o pai que é obrigado a se acomodar no último cômodo 

da casa; o neto que destrata o avô e faz ameaças; a falta de cuidado com a administração da 

medicação ou os horários com banho e alimentação e diversas outras representações. A partir 

dessa triste realidade, se torna urgente a necessidade de intensificar a visibilidade para essa 

demanda social, conscientizando os sujeitos a não praticarem tal atitude e imprimindo um 

olhar para a população idosa como merecedora de efetivação de direitos, ações e respeito 

social. Segundo a Organização Mundial da Saúde, negligência contra o idoso é entendida 

como  

 

Qualquer ato isolado ou repetido, ou a ausência de ação apropriada, que ocorre em 

qualquer relacionamento em que haja uma expectativa de confiança, e que cause 

dano ou incomodo a uma pessoa idosa. Estes atos podem ser de vários tipos: físico, 

psicológico/ emocional, sexual, financeiro ou, simplesmente, refletir atos de 

negligência intencional, ou por omissão (Organização Mundial da Saúde, 2002). 

 

Ainda vale ressaltar o quanto a família deve ter a percepção de seu papel em 

relação à tutela e amparo desses idosos, uma vez que o Estado não poderá sozinho oferecer tal 

condição. No artigo 230 da Constituição Federal, é colocado que:  

 

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 (BRASIL, 1998).  
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Portanto, a família, juntamente ao Estado, tem por obrigação de colaborar para 

que a velhice seja promovida dignamente, tensionando o governo quando necessário para a 

ampliação de direitos, acessibilidade, bem-estar e saúde a esse determinado grupo. Esse tipo 

de violência envolve não só a vítima idosa, mas também a família e os profissionais que 

cuidam dele.  

De acordo com Wolf (1997), existe um índice elevado de quadros depressivos 

como consequência das situações de violência ocorridas com idosos, assim como estresse, 

medo, vergonha e alienação. Torna-se necessário, assim, o desenvolvimento de estudos sobre 

as possíveis consequências que os idosos, vítimas de violência, apresentam no decorrer dos 

anos e a partir disso auxiliar no diagnóstico de descoberta dessa violência (MELLO JORGE, 

2002). Em vários textos, encontra-se a violência contra o idoso como a ponta de um iceberg 

que deverá ser avaliado, pois envolve o tipo de violência relacionada a fatores de risco, 

analisando a vulnerabilidade e as características do agressor.  

Minayo (2004) relaciona esse iceberg:  

 

À cultura relacional de dominação, de conflitos intergeracionais e às 

negligências familiares e institucionais. O Mapa da Violência, divulgado pela 

OMS (2002), identifica algumas características como fatores de risco: 

relações familiares desgastadas, idosos dependentes, dificuldades financeiras, 

isolamento social, fatores culturais e socioeconômicos, distribuição de 

heranças e migração dos jovens (deixando idosos sozinhos) (MINAYO, 2004 

p.64) 
 

Essa realidade indica a necessidade do aprofundamento de estudos sobre o 

processo de envelhecimento e um melhor entendimento sobre essa realidade, tendo em vista 

que o mesmo abarca uma totalidade de acontecimentos históricos, biológicos, culturais e 

sociais, onde  

A velhice está associada a várias questões que se interligam e que se tornam mais 

complexa [...] os sujeitos não envelhecem de maneira igual, construindo suas 

próprias histórias de vida (BULLA; KAEFER, 2003, p. 7).  

 

Como já acordado no Brasil, a família continua a ser a fonte mais direta de apoio 

informal para a população idosa – apesar de que exista uma pré-disposição de idealizar um 

modelo ideal de família, sabe-se que os relacionamentos entre esses membros nem sempre são 

harmônicos. Em uma sociedade na qual a expectativa de vida está aumentando, criam-se 

situações diversas, “sem que haja preparação de seus membros para lidarem com essa nova 

situação” (ALCÂNTARA, 2004, p. 21). 
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Negligência e omissão são formas de violência contra ao idoso que demonstram 

ausência de cuidados e diversas outras necessidades de proteção, saúde e bem-estar para essa 

população, se manifestando de formas diversificadas e gerando, assim, traumas físicos, 

emocionais e sociais principalmente para aqueles que dependem ou possuem alguma 

incapacidade. No entanto, essa violência não pode apenas ser vista como uma propriedade do 

seio da família, mesmo porque os idosos são desrespeitados tanto dentro de suas casas, quanto 

fora delas, como em filas de ônibus, bancos, postos de saúde e hospitais. Ao tratar da 

negligencia contra o idoso, faz-se necessário avaliar e problematizar o contexto no qual ele 

faz parte, as comunidades em que estão inseridos e os seu pertencimento dentro dos seus 

arranjos familiares.  

Segundo Machado e Queiroz (2002), 

 

No Brasil, 65% dos idosos consideram violência a forma preconceituosa como são 

tratados pela sociedade em geral, os baixos valores das aposentadorias, o desrespeito 

nos transportes públicos, a falta de leitos hospitalares e o abandono por parte das 

famílias (MACHADO E QUEIROZ, 2002, p. 10). 

 

As diversas formas de violência que os idosos sofrem no ambiente doméstico não 

devem ser apenas direcionadas como uma temática exclusiva do espaço privado 

(BOUDREAU, 1993). O lar, muita das vezes, se faz como o maior campo de atuação para a 

agressão e, em meio a essa realidade, pode-se compreender que a sociedade contemporânea 

colocou novas exigências e necessidades na vida familiar, que consequentemente mudaram os 

papéis sociais tradicionais que eram estipulados.  

Até poucas décadas, a responsabilidade profissional de cuidados, atribuída à 

mulher, poderia ser desempenhada sem o acúmulo de tarefas que hoje lhe é direcionada. 

Familiares mais próximos deixaram de ser os principais responsáveis do cuidado com as 

gerações passadas, onde, na atualidade grande, parte das violências contra idosos acontecem 

em diferentes gerações, evidenciando que “o convívio plurigeracional não pode ser visto 

como garantia de velhice bem-sucedida e nem mesmo sinal de relações mais amistosas entre 

as sucessivas gerações” (DEBERT, 1999, p 45). 

 

2.2.1 Perfil dos Autores e Fatores 
 

 Além de ser uma violação aos direitos humanos, a violência contra os idosos é um dos 

principais motivos de lesões, doenças, isolamento social e depressão e, infelizmente, a maior 
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parte das ocorrências registra a violência no contexto familiar, praticada por um membro 

próximo ao idoso. A violência e maus tratos dentro desse contexto podem ser compreendidos 

pelo modelo familiar contemporâneo e intolerância e despreparo dos familiares das diferentes 

gerações para lidar com as questões do envelhecimento na vida cotidiana. A tabela a seguir 

apresenta a distribuição e o percentual das características sócio demográficas de vítimas e 

agressores de maus-tratos contra idosos. 

 

Tabela 1 – Características sócio demográficas das vítimas e agressores de maus-

tratos contra idosos no CREAS I 

Variáveis Vítimas 

n                              % 

Agressores 

n % 

Sexo  

Masculino  

Feminino  

 

2_______________33% 

4_______________67% 

 

4 

2 

Raça 

Branca 

Negra 

Parda 

 

1_______________17% 

3_______________50% 

2_______________33% 

 

2 

4 

 

Faixa etária 

10 |-- 20  

 21 |-- 30  

 31 |-- 40  

 41 |-- 50  

 51 |-- 60  

 60 |-- 65 

 66 |-- 70  

 71 |-- 75 

 76 |-- 80  

> 80  

 

 

 

 

 

 

3_____________50% 

2_____________33% 

1_____________17% 

 

 

2 

3 

1 

Estado civil  

Casado/união estável  
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Separado/divorciado  

Solteiro  

Viúvo  

1_____________17% 

1_____________17% 

 

4_____________67% 

 

Ocupação  

Doméstica  

Autônomos 

Aposentados/desempregados 

Outras  

 

 

1______________17% 

5______________83% 

 

 

 

2 

4 

Fonte: elaboração própria com base nos registros dos Diários de Campos do estágio curricular obrigatório realizado 

no CREAS I  

 

 

Tabela 2 – Distribuição e percentual dos casos de maus-tratos contra idosos no CREAS I  

Variáveis N 

Tipo de violência  

Fatal  

 Negligência 

Violência física  

Violência psicológica Violência 

sexual  

Outros 

 

 

6________________ 43% 

2________________14% 

6________________43% 

0________________ 0% 

Local da ocorrência Instituição 

Asilar  

Residência 

Via pública  

Outro   

 

0________________ 0% 

6 _______________100% 

 

Motivo da agressão  

Ciúme  

 Dinheiro/bens 

Discussão/desentendimento 

Motivo não relatado  

 

 

6________________50% 

6 ________________50% 
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Fonte: elaboração própria com base nos registros dos Diários de Campos do estágio curricular obrigatório realizado 

no CREAS I  

 

 

Tabela 3 – Distribuição e percentual da relação de parentesco entre agressores e vítimas 

de maus tratos contra idosos no CREAS I 

 

Relação agressor-vítima N 

Grupo A 

 Cônjuge  

 Ex-cônjuge 

 

0 

0 

Grupo B 

Filho(a) 

Irmão(ã)  

Neto(a) 

 

5________________83% 

0 

1________________17% 

Grupo C  

Outros Desconhecido  

Vizinho(a)  

 

0 

0 

Fonte: elaboração própria com base nos registros dos Diários de Campos do estágio curricular obrigatório realizado 

no CREAS I  

 

 

Os resultados apresentados na tabela 1 demonstram que em sua maioria, ou seja 

(67%) dos idosos que sofrem violência, são mulheres, sendo esses 50% da etnia negra e com a 

faixa etária de entre 60 e 65 anos. Também é notável que uma parcela considerável de 67% 

desses idosos são viúvos, registra-se ainda 83% de idosos aposentados e/ou pensionista. 

Os dados da tabela 2 revelam que o tipo de violência mais presente na vida da 

população idosa são a negligência (43%) e a violência psicológica, que dentre os idosos 

pesquisados, 100% sofreram agressão em sua residência, onde 50% dessas agressões foram 

estimuladas por discussão e desentendimento e 50% por dinheiro e bens.  

A tabela 3 trata das informações referentes ao perfil do agressor, onde 83% são 

filhos das vítimas e 17% são netos.  
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A partir dos fatos, seria possível refletir que, ao enfrentarem dificuldades 

financeiras e outros problemas familiares como separações e divórcios, problemas de saúde e 

gravidez não planejada, os filhos e/ou netos estabelecem relações de dependência com seus 

familiares idosos – tais resultados vão ao encontro às proposições de Coutrim (2006, p.), ao 

relatar que 

 

Devido aos efeitos de instabilidade do mercado de trabalho, nascimento de filhos 

fora do casamento, divórcio e outros eventos, os filhos têm permanecido ou voltado 

para a casa dos pais, mantendo-se assim, o idoso como responsável financeiramente 

por sua família, delegando-se o status de provedor (COUTRIM, 2006, p.). 

  

Segundo Passetti (2002) pode-se entender a violência como "uma característica 

inerente à espécie humana, um tema com diversas possibilidades de abordagens, uma marca 

cada vez mais perigosa, atrelada entre as práticas sociais.”. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A população idosa vem crescendo de forma considerável no Brasil, demandando 

do Estado adaptações que englobam uma ótica humanista, onde a dignidade humana seja vista 

como prioridade. Em meio a essa perspectiva envelhecer se torna um destino a ser alcançado 

por qualquer sociedade, sendo a promoção de ações que qualidade de vida indispensável para 

tal feio. Na esfera infraconstitucional foi abordado a Lei de Política Nacional do Idoso (nº 

8.842) e o Estatuto do Idoso, (n°10.741/03) que buscam auxiliar na concretização dos direitos 

dessa população. Haja vista necessidade de clarificar e informar o âmbito social e familiar 

tencionando principalmente os administradores públicos para efetivação não só no trato mais 

em ações que de fato acomodem e respondem as necessidades demandas por essa população. 

É necessário que se crie um novo referencial com relação à velhice, bem como o 

incentivo a partir da inclusão social de resgatar o valor desse grupo na sociedade. É bom 

também lembrar, que no Brasil ainda não se alcançou efetividade de ações que suprem com as 

exigências básicas dessa população, levando a urgência de promover serviços que alcance os 

direitos mínimos, e promovam de fato a conscientização de todo aparato social. Como afirma 

KITADA (2008, p. 28):  

O conhecimento da realidade e das demandas existentes, por meio de espaços 

para a participação e elaboração de estudos sociais, tornará possível uma 

maior coerência entre as políticas públicas e o atendimento às demandas do 

cidadão idoso, que surgem com um novo perfil e consequentemente com uma 

nova gama de necessidades, buscando autonomia, participação, 

sustentabilidade, melhor distribuição de renda e consequentemente melhor 

qualidade de vida (KITADA, 2008, p.28) 

A partir dessas ações se torna evidente a possibilidade do não agravamento das 

lamentáveis estatísticas de abandono, maus tratos e outras formas de violência. Haja vista no 

quanto ainda o idoso sofre discriminação social em face da cultura de desrespeito e desprezo, 

visivelmente impregnada na sociedade brasileira. O Estatuto do Idoso é um marco precioso 

para o avanço da questão da aplicação dos direitos fundamentais do idoso, em especial nas 

áreas de saúde, lazer, previdência entre outros. Haja vista que o trabalho buscou intensificar a 

conscientização da sociedade acerca da condição especial do idoso, pois torna cada vez mais é 

fundamental a união de esforços para a prática de políticas públicas voltadas a este segmento, 

assim como a conscientização dos seus direitos e espaços a serem conquistados. 

 



43 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 
 

ALCÂNTARA, Adriana de Oliveira. Velhos, Institucionalizados e Família: Entre Abafos e 

Desabafos. Campinas/SP: Alínea, 2004. 

ARRUDA, I. E. A. Reflexões Sobre o Idoso e o Programa Universidade da Terceira 

Idade. In: Revista Brasileira de Ciências do Envelhecimento Humano. Volume 4 - julho – 

dezembro, 2007. 

BEAUVOIR S. A Velhice. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1990. 

BERZINS, Marília Anselmo Viana da Silva. Envelhecimento Populacional: Uma 

Conquista Para Ser Celebrada. In: Revista Serviço Social e Sociedade nº 75, São Paulo, 

2003. 

BRITO, F. A. Transição Demográfica no Brasil: As Possibilidades E Os Desafios Para A 

Economia E A Sociedade. Belo Horizonte: CEDEPLAR / FACE / UFMG, 2007. (Texto para 

Discussão 318). 

BULLA, Leonia Capaverde; KAEFER, Karim. Trabalho e Aposentadoria: As 

Repercussões Sociais na Vida do Idoso Aposentado. Revista Textos & Contextos. Porto 

Alegre, Ano II, n. 2, 2003. 

CHAUI, M. Cultura e Democracia: O Discurso Competente e Outras Falas. 11º edição 

(Cortez). São Paulo: Cortez, 2006. 

COUTRIM, Rosa Maria da Exaltação. Idosos Trabalhadores: Perdas e Ganhos nas 

Relações Intergeracionais. Disponível em: < https://goo.gl/goyTTc>. Acesso em: 18 jun. 2017. 

DEBERT, G. G. Envelhecimento e Representação da Velhice. In: Ciência Hoje. São Paulo, 

1988. 

DIAS, C. M. S. B., & Silva, D. V. (1999). Os Avós: Uma Revisão da Literatura Nas Três 

Últimas Décadas. In: T. Féres-Carneiro (Org.), Casal e Família, Entre a Tradição e a 

Transformação (pp. 118-149). Rio de Janeiro: Nau. 

Estatuto do Idoso: Lei Federal nº 10.741, de 01 de outubro de 2003. Brasília, DF: 

Secretaria Especial dos Direitos Humanos, 2004. 

FIGUEIREDO, T. E.; MOSER, L. Envelhecimento e Família: Reflexões Sobre a 

Responsabilização Familiar, Os Desafios às Políticas Sociais e A Regulamentação da 

Profissão de Cuidador de Pessoa Idosa. Congresso Catarinense de Assistentes Sociais, 

Florianópolis, 2013. Disponível em https://goo.gl/uzx4eF. 

FOUCAULT, M. História da Sexualidade I: A Vontade de Saber, tradução de Maria 

Thereza da Costa Albuquerque e J. A. Guilhon Albuquerque. Rio de Janeiro: Edições Graal, 

1988. (Do original em francês: Histoire de la Sexualité: I: La Volonté da Savoir). 

https://goo.gl/goyTTc
https://goo.gl/uzx4eF


44 

 

GONÇALVES, R. C. Envelhecimento: Implicações Para a Proteção Social em Santa 

Catarina. Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, 2010. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Síntese de 

Indicadores Sociais: Uma Análise das Condições de Vida da População Brasileira. Rio 

de Janeiro: IBGE, 2012 

IBGE. Síntese de Indicadores Sociais: Uma Análise das Condições de Vida. Rio de Janeiro, 

2010. Acesso em: 24 nov. 2012. 

LARAIA, Roque de Barros. Cultura Um Conceito Antropológico. 11º ed. Rio de Janeiro: 

Jorge Zahar, 1986. 

LÜDKE, Menga; ANDRÉ, Marli E. D. A. Pesquisa Em Educação: Abordagens 

Qualitativas. São Paulo: EPU, 1986. 

MACHADO, L.; QUEIROZ Z. V. Negligência e Maus-Tratos.  In: FREITAS, Elizabete 

Viana et al. Tratado de Geriatria e Gerontologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 

MARSHALL, T. H. Cidadania, Classe Social e Status. Zahar Editores. Rio de Janeiro, 

1967. 

MEDEIROS, M.; OSÓRIO, R. Arranjos Domiciliares e Arranjos Nucleares no Brasil: 

Classificação e Evolução de 1977 a 1998.  

MELLO JORGE, M. H. Violência Como Problema de Saúde Pública. Ciência e Cultura, 

São Paulo, v. 54, n. 1, p. 52-53, 2002. 

MINAYO, M.C.S. COIMBRA, Jr. C.E.A. Entre a Liberdade e a Dependência: Reflexões 

Sobre o Fenômeno Social do Envelhecimento. In: Antropologia, Saúde e 

Envelhecimento. Rio de Janeiro, 2002. 

MINAYO, Maria Cecília. Violência Contra Os Idosos: O Avesso do Respeito à 

Experiência e à Sabedoria. Brasília: Secretaria Especial dos Direitos Humanos, 2° edição, 

2005. 

MINAYO, M. C. S. Violência Contra Idosos: Relevância Para Um Velho Problema. 

Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 19, n. 3, p. 783-791, 2003. 

MIOTO, Célia Regina Tamaso. Cuidados Sociais Dirigidos à Família e Segmentos 

Sociais Vulneráveis. In: Capacitação Em Serviço Social e Política Social; Módulo 4: O 

Trabalho do Assistente Social e As Políticas Sociais - Brasília: UNB, Centro de Educação 

Aberta, Continuada a Distância, 2000. 

NERI, Anita Liberalesso. O Que A Psicologia Pode Oferecer Ao Estudo e à Intervenção 

No Campo do Envelhecimento no Brasil, Hoje. In: NERI, Anita Liberalesso; YASSUDA, 

Mônica S. (Org.); CACHIONI, Meire (Colab.). Velhice Bem-Sucedida. Campinas: Papirus, 

2004. 

CECCARELLI, Paulo Roberto. Novas Configurações Familiares: Mitos e Verdades, Jornal 

de Psicanálise, São Paulo, 40(72): 89-102, jun. 2007. 



45 

 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE (2002), Toronto Declaration on the Global 

Prevention of Elderly Abuse (OMC 2002). Disponível em < https://goo.gl/4TUJEy>. 

PASSETTI, Edson. Relatório de Pesquisa do Conselho Estadual do Idoso (1997) – 

Cartografia de Violências. In: Revista Serviço Social e Sociedade n. 70. São Paulo: Cortez, 

2002. 

Subsecretaria de Direitos Humanos. Plano de Ação Para o Enfrentamento da Violência 

Contra a Pessoa Idosa. Brasília: Subsecretaria de Direitos Humanos, 2007. 

SANTISO, Y. P. Terceira Idade: Tempo Para Viver. São Paulo: Paulinas, 1983. 30p. 

SARTI, Cynthia A. Família e Individualidade: Um Problema Moderno. In: 

CARVALHO, Maria do Carmo Bramt de (org). A Família Contemporânea Em Debate. 3º 

ed. São Paulo: Cortez, 2000. 

SZYMANSKY, Heloisa. Teoria e “Teorias” de Famílias. In: A Família Contemporânea 

em Debate. Maria do Carmo Brant de Carvalho (org). São Paulo: EDUC/ Cortez, 2003. 

VERAS, Renato. P. A Longevidade da População: Desafios e Conquistas. Serviço Social 

e Sociedade. São Paulo: Cortez. n. 75, p. 5-18, set. 2003. 

WOLF, R. S. Elder Abuse and Neglect: An Update. Reviews in Clinical Gerontology, 

Massachusetts, v. 7, 1997a, p. 177-182.  

ZIMERMAN, G. I. Velhice: Aspectos Biopsicossociais. Porto Alegre: Artmed, 2000. 

 


