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Introdução 

 

 Atualmente, quase 13 anos após a edição da Lei de Política Nacional do Idoso (Lei 

8.842/94) e 4 anos após o Estatuto do Idoso (Lei 10.741/03) ainda está em fase inicial a 

adoção de práticas garantistas dos direitos do idoso no Brasil. 

  No entanto, urge que se adote providências para mudar esse quadro. Ora, ocorre 

que o marco etário que define o ingresso na velhice, embora não fixado em qualquer 

norma internacional, é a idade de 60 anos. É a partir dessa idade, em regra, que uma 

pessoa pode ser definida como idosa, no Brasil inclusive (conforme as duas leis citadas). 

Sobre esse marco etário, se calculam os índices de envelhecimento da população, 

crescentes em todo o mundo. Dados do IBGE dão conta de que, no Brasil, o contingente 

de idosos tem crescido de forma acelerada. Estima-se que, até 2020, o país conte com 40 

milhões de velhos, sendo então enquadrado como o sexto país com mais velhos no mundo. 

 Justamente pela emergência do tema, bem como pela gravidade com que se 

apresenta o panorama mundial da violência contra o idoso, notadamente aquela praticada 

contra pessoas do sexo feminino, optou-se por trabalhar esse especial campo de atenção do 

Sistema Internacional de Proteção aos Direitos Humanos. 

 Celso Lafer, com muita clareza coloca que as contrariedades vividas pela 

humanidade contemporânea, na sociedade caótica em que se digladia, torna o homem 

como que um “estranho no ninho”. Com efeito, o ser humano hoje não se sente em casa 

nem à vontade no mundo que habita. E dentre todas as barbáries que esse ser em situação 

de extremo desconforto vivencia, a violência contra o idoso erige-se como das mais graves 

delas, só podendo ser comparada em ignomínia e absurdidade com a violência vivida por 

crianças em todos os cantos do planeta. 
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1. A Violência contra o idoso: 

 

Vivemos dias de grande avanço tecnológico, o que possibilita maior qualidade de 

vida e de saúde. Esse avanço, obviamente bom, traz consigo um problema – o 

envelhecimento populacional em todo o mundo. O progresso inegável da medicina tem 

permitido que a população idosa alcance padrões de bem-estar nunca vividos antes; 

medicamentos, tecnologias de diagnóstico, recursos de intervenção sobre o corpo 

permitem prolongar a saúde, reduzir a doença e, com isso, aumentar a autonomia física do 

idoso. Porém, as pessoas e instituições não estão preparadas para lidar com as questões 

sociais e psíquicas típicas do envelhecimento, gerando um conjunto de sofrimentos 

socialmente impingidos aos idosos. Destaca-se aí a violência, que aumenta muito em todo 

o mundo. 

Nos EUA, mais de dois milhões de idosos sofrem maus-tratos a cada ano; dados 

disponíveis indicam que apenas 19% dos casos chegam a conhecimento público, 

percebidos por vizinhos ou policiais. Quatro em cada cem idosos canadenses sofrem 

algum tipo de violência; como é típico nos casos de violência em família, a maioria dos 

sofrimentos impingidos a idosos no ambiente doméstico não é registrada. 

A velhice, antes tida como questão privada, integra-se à agenda pública com a 

contribuição da Gerontologia. O arcabouço normativo atual se admite, de forma 

consensual, que os cuidados para com os idosos são de responsabilidade conjunta da 

família, da sociedade e do Estado; assim, revisita-se a centralidade da família, tendo o 

Estado como apoio. Parece razoável que o idoso seja destinatário do cuidado prioritário na 

família, já que ali é que se desenvolvem e exercem os vínculos básicos do indivíduo e se 

confere identidade ao sujeito. Contudo, não se deve olvidar que naquela pequena célula 

social se dão inúmeras formas de violência contra seus os membros mais frágeis, entre os 

quais estão as mulheres, crianças e os idosos. 

Não se deve, porém acreditar que a violência dirigida ao idoso é de interesse 

exclusivo do espaço privado. Se o lar é o epicentro dessas violências, por outro lado há 

que se reconhecer a participação da sociedade contemporânea, que coloca novas demandas 

na vida familiar, alterando os papéis sociais tradicionais e as estruturas que sustentam a 

vida familiar. 

Há poucas décadas, a mulher desempenhava o papel de cuidadora sem acumular as 

tarefas que hoje se lhe impõem. Familiares próximos não cuidam mais de seus 

ascendentes, dando azo a que se verifique hoje altos índices de violências contra idosos 
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ocorrendo por conta da convivência de diferentes gerações na mesma unidade doméstica. 

Evidência de que o convívio plurigeracional já não pode mais garantir uma velhice bem 

sucedida. 

É o empobrecimento da população que força o convívio entre as gerações, em face 

da estrutura e crescimento desorganizado das cidades, somados à ausência de políticas 

públicas para a saúde e a assistência social, deixando a população idosa à mercê da 

violência social, psicológica e física. Destarte a indigência social e econômica contribui 

sobremaneira na construção e consolidação do fenômeno da violência. Em outras palavras, 

a violência estrutural pode ser a pedra de toque da violência que atinge o homem e a 

família. 

Acrescente-se a isso o fato de que o idoso perdeu seu lugar de depositário da 

experiência familiar e comunitária. Inversamente, a sociedade hodierna estimula o 

indivíduo a adotar estratégias de combate à deterioração e à decadência; velhice e 

envelhecimento são, dessa forma, concepções que trazem à tona questões como a 

degeneração, a decadência, o desequilíbrio demográfico e o custo das políticas sociais. 

O prolongamento da vida fez surgirem dificuldades próprias do envelhecimento 

como o convívio com portadores das muitas doenças degenerativas que atingem os idosos, 

comumente caracterizadas pelo declínio cognitivo. Assim, o idoso tem sua imagem 

associada à decadência, à perda de habilidades cognitivas e de controles físicos e 

emocionais, fundamentos importantes da autonomia dos sujeitos. Várias doenças crônicas 

colocam-nos em situação de dependência, demandando cuidados para os quais a família 

nem sempre está disponível. Nesse processo, o idoso ganha o status de objeto da técnica 

médica, que tende a tratar os processos biológicos do envelhecimento à parte de 

parâmetros culturais e sociais. 

Neste contexto, cria-se um caldo de cultura que impulsiona a violência, esta sendo 

entendida como um ato (único ou repetido) ou omissão que cause dano ou aflição ao 

idoso e que se produz em qualquer relação na qual exista expectativa de confiança 

(Rede Internacional para a Prevenção dos Maus Tratos contra o Idoso). 

Mas quais são as principais formas de violência que atinge os idosos? Veremos a 

seguir: 

 

 

2. Tipos principais de Violência 
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As violências contra o idoso manifestam-se de três formas principais: 

Estrutural – desigualdade social provocada pela pobreza e a discriminação 

expressada de múltiplas formas (Só 25% dos idosos no Brasil vivem com três salários 

mínimos ou mais) 

Institucional – é aquela levada a efeito pelas instituições assistenciais de longa 

permanência (Em vários asilos e clínicas os idosos são maltratados, despersonalizados, 

destituídos de qualquer poder e vontade, faltando-lhes alimentação, higiene e cuidados 

médicos adequados). Também refere-se a aplicação ou omissão na gestão das políticas 

sociais (serviços de saúde, assistência, previdência social). 

Interpessoal – ou familiar, refere-se às interações e relações do cotidiano. Abusos 

e negligências, problemas de espaço físico nas residências e por dificuldades econômicas, 

somadas a um imaginário social que considera a velhice como “decadência”, são 

particularmente relevantes. 

Além dos três tipos acima, categorias foram estabelecidas internacionalmente para 

designar as diversas formas de violência mais praticadas contra a pessoa idosa. São elas: 

Abuso físico, maus tratos físicos ou violência física – uso da força física para 

obrigar os idosos a fazerem o que não desejam, para feri-los, provocando incapacidade ou 

morte. 

Abuso psicológico, violência psicológica ou maus tratos psicológicos – 

agressões verbais que visam aterrorizar os idosos, humilhar, restringir sua liberdade e 

isolá-lo da convivência social. 

Abuso sexual, violência sexual – ato sexual com pessoas idosas por meio de 

violência física ou ameaças. 

Abandono – violência que se manifesta pela deserção ou ausência dos 

responsáveis governamentais, institucionais ou familiares de prestarem assistência a uma 

pessoa idosa necessitada de proteção. 

Negligência – recusa ou omissão de cuidados básicos, devidos e necessários aos 

idosos, pela família ou instituições. 

Abuso Financeiro e econômico – é a exploração ilegal ou imprópria dos idosos, 

ou utilização não consentida por eles de seus recursos financeiros e patrimoniais. 

Autonegligência – diz respeito à conduta da pessoa idosa que ameaça sua própria 

saúde ou segurança, devido a recusa de cuidar de si mesma. 

É importante frisar que a violência doméstica e os maus-tratos a idosos não devem 

ser entendidos fora do contexto da violência social / estrutural em que os indivíduos e as 

comunidades estão inseridos. 
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O medo do idoso em denunciar a violência doméstica está relacionado ao fator 

“perda dos laços afetivos com a família”. A resistência à violência doméstica de 91,8% 

dos entrevistados ultrapassa os limites do suportável, de acordo com os relatos dos 

entrevistados. Eles são capazes de contar suas histórias de angústia, com riqueza de 

detalhes, porém, o fato de dirigirem-se a uma Unidade Policial para registrarem a denúncia 

de um fato delituoso contra sua própria prole, é algo que lhes causa mais dor que as 

agressões físicas, psicológicas, econômicas e negligenciais sofridas no dia-a-dia. 

 

 

3. Ferramentas para prevenção e repressão da violência contra idosos 

 

Com o processo de redemocratização experimentado pelo país a partir da segunda 

metade da década de 1980, surgiram várias iniciativas para a ampliação do exercício da 

cidadania, como, por exemplo, as novas competências dos Ministérios Públicos e a 

legislação específica para proteção do idoso. 

O Estatuto do Idoso reafirmou os princípios constitucionais e os da Política 

Nacional do Idoso acrescentando ainda: 

1) políticas e programas de assistência social, em caráter supletivo, para os que 

delas necessitem; 

2) serviços especiais de prevenção e atendimento a vítimas de negligência, maus-

tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão; 

3) serviço de identificação e localização de parentes ou responsáveis por idosos 

abandonados em hospitais e instituições de longa permanência; 

4) proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos dos idosos; 

5) mobilização da opinião pública para ampliar a participação social no 

atendimento ao idoso. 

 

O art. 19 do estatuto estabelece ainda que os casos de suspeita ou confirmação de 

maus-tratos contra os idosos sejam obrigatoriamente comunicados a: 

• Autoridades policiais, 

• Ministérios Públicos ou 

• Conselhos Estaduais e Municipais do Idoso. 

A par disso, constata-se que: 

24 estados instalaram os conselhos estaduais de defesa dos direitos do idoso. 

10 estados contam com promotorias voltadas para a questão do idoso 
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07 estados contam com delegacias do idoso. 

12 estados brasileiros possuem serviços do tipo “disque idoso” 

Em 12 estados, outras instituições, que não os Conselhos do Idoso ou o MP 

auxiliam no encaminhamento das denúncias de maus-tratos a idosos. Ou seja, em 

praticamente todo o território nacional existem instâncias para as denúncias. 

É sabido o quão difícil é o ato de denúncia das violências domésticas contra os 

idosos.  

Como em todo caso de violência doméstica, apenas uma pequena fração dos 

eventos são notificados aos órgãos responsáveis, muitas vezes em função da gravidade do 

evento. Nesse sentido, os serviços telefônicos do tipo “disque denúncia” e “disque idoso”, 

devem ser entendidos dentro de um contexto mais amplo do aparato necessário para a 

garantia da dignidade e integridade da pessoa humana. Os serviços telefônicos para o 

recebimento de denúncias são facilitadores do exercício da cidadania. 

Temos também as ouvidorias que recebem, registram e encaminham aos órgãos 

responsáveis os casos de: denúncias, reclamações, críticas, sugestões, elogios, consultas e 

solicitações de informação. Tais serviços permitem o anonimato da denúncia, dando mais 

tranqüilidade para quem denuncia maus-tratos. 

Mas nem só de denúncias vivem as polícias. 

Há diversos outros campos de atuação policial em que é necessários evoluir para 

níveis mais civilizados de atendimento ao idoso. 

A título de sugestão, buscar-se á enumerar alguns: 

 

Para as Polícias Militares e Guardas Municipais: 

Treinar melhor os policiais para reconhecer formas de discriminação e violência 

velada contra idosos, tomando as providências para cessar a ação e encaminhar os autores 

para responsabilização penal; 

Preparar seus quadros para organizar melhor o final de suas carreiras e conseqüente 

aposentadoria; 

Adotar Procedimentos Operacionais Padrão (POP) para atendimento de 

ocorrências em que o idoso está envolvido (vítima, autor ou testemunha); 

Estreitar relações com instituições da rede de atendimento ao idoso, procurando 

inserir-se nessas redes. 

 

Para as Polícias Civis: 
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Treinar melhor os policiais para reconhecer formas de discriminação e violência 

velada contra idosos, tomando as providências para cessar a ação e encaminhar os autores 

para responsabilização penal; 

Preparar seus quadros para organizar melhor o final de suas carreiras e conseqüente 

aposentadoria; 

Treinamento específico para delegados de polícia atenderem de forma mais 

eficiente as ocorrências que envolvam idosos; 

 

 

4. Conclusão 

 

 À guisa de conclusão, cabe afirmar o lento caminho que o Brasil vem percorrendo 

na garantia dos direitos de diversos grupos. Crianças e adolescentes, mulheres, idosos. 

Todos conquistam, à custa de muita luta social, cada palmo de chão no caminho de uma 

aceitável qualidade de vida. 

Óbvio que ainda há muito por fazer. Notadamente do campo da Educação, onde o 

mais profícuo e árduo trabalho deverá ser feito – mudar a cultura do brasileiro 

 A lei é um instrumento sem dúvida muito útil para a prevenção e o combate à 

violência contra o idoso. Ocorre que no Brasil, existem leis de duas naturezas: as leis que 

“pegam” e as leis que “não pegam”. Cabe, não só aos operadores e operadoras do direito a 

obrigação de fazer com que o Estatuto do Idoso seja enquadrado no primeiro tipo de 

norma. Cabe a toda a sociedade civil. A todos e a cada um dos brasileiros. Se não pelos 

nossos idosos de hoje, pelo menos pelos de amanhã – NÓS!!! 

 Destarte, aos órgãos de segurança cabe grande parcela de responsabilidade na 

afirmação dos direitos do idoso. É na prática do dia-a-dia, nas delegacias e nos contatos 

diretos de policiais militares com os problemas comezinhos da sociedade, que se constrói 

o respeito aos direitos do cidadão, de todas as idades. Aos policiais cabe rever posturas, 

preconceitos e ideais arcaicas, para buscar o melhor para os destinatários de todas as suas 

ações – motivo de sua existência – o ser humano, sujeito de direitos. 
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