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Resumo: Este trabalho visa discutir a violência contra a pessoa idosa no cenário atual e 
suas diversas formas de manifestações. Será utilizado o Plano de Ação para o 
Enfrentamento da Violência Contra Pessoa Idosa que diz respeito ao enfrentamento de 
todas as formas de violência contra a pessoa idosa. Serão feitas algumas considerações 
acerca da atuação profissional do Serviço Social na Saúde. Faz-se  necessário promover 
educação para a cidadania no âmbito do envelhecimento na sociedade em geral, nos 
serviços de saúde e principalmente no âmbito familiar, visando à valorização do idoso, o 
respeito a ele e a garantia de seus direitos. 
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Abstract: The article discusses violence against elderly in the current scenario and its 
various forms of demonstrations. It will use the Action Plan to Combat Violence Against 
Elderly regard to addressing all forms of violence against the elderly. Are some 
considerations about the professional practice of social work in health. It is necessary to 
promote education for citizenship under the aging society in general, in health services and 
especially within the family aimed at increasing the elderly, respect to him and to guarantee 
their rights. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
A inserção do assistente social nos serviços de saúde é mediada pelo reconhecimento 

social da profissão, pela concepção ampliada de saúde, considerada como melhores 

condições de vida e de trabalho e da importância das ações realizadas pelos diferentes 

profissionais na área. Assim, a perspectiva do Serviço Social na saúde, enquanto uma 

profissão que atua diretamente na realidade social, é de mostrar que os aspectos sociais, 

econômicos, políticos e culturais interferem diretamente nas condições de saúde dos 

usuários e que devem ser considerados nas ações e nos serviços de saúde.  
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A intervenção do Assistente Social na saúde se caracteriza principalmente no que se refere 

aos reflexos sociais, no processo de adoecimento; no atendimento humanizado e universal; 

no controle social e conscientização do direito à saúde e na questão do processo preventivo 

de educação em saúde e a viabilização do trabalho multiprofissional.  

O Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Universidade Federal do 

Triângulo Mineiro (RIMS-UFTM) é orientado como pós-graduação lato sensu, sob a forma 

de curso de especialização, caracterizado por ensino em serviço, com carga horária de 

sessenta horas semanais e duração mínima de dois anos. Podem se organizar na 

modalidade de área específica e multiprofissional, contemplando no mínimo três profissões 

da saúde.  

A Residência Multiprofissional em Saúde - RIMS/UFTM tem como objetivo geral promover a 

especialização de profissionais da saúde, como: assistentes sociais, enfermeiros, terapeutas 

ocupacionais, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, profissionais da Educação Física e 

biomédicos, na promoção de atributos que possibilitem o exercício profissional com 

excelência, nas áreas de cuidado integral à saúde, envolvendo as pessoas e as 

comunidades, da gestão e organização do trabalho e da educação em saúde, visando à 

melhoria da qualidade de vida. 

No que diz respeito à atuação profissional no espaço do eixo de concentração idoso, através 

de aproximações da história de vida dos pacientes/idosos e/ou seus familiares a percepção 

de diversas manifestações da violência contra a pessoa idosa e a necessidade de 

discussões acerca da temática. 

 

2. VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA IDOSA NA CONTEMPORANEIDADE  

 

Quando abordamos a questão: o que é violência? em sua maioria, a definição vem em 

seguida como agressão, raiva, lesão, tudo o que é praticado com outra pessoa de forma que 

a causa algum dano físico. Porém, segundo a Organização Mundial da Saúde define assim 

a violência contra a pessoa idosa: 

 

São ações ou omissões cometidas uma vez ou muitas vezes, prejudicando 
a integridade física e emocional da pessoa idosa, impedindo o desempenho 
de seu papel social. A violência acontece como uma quebra de expectativa 
positiva por parte das pessoas que a cercam, sobretudo dos filhos, dos 
cônjuges, dos parentes, dos cuidadores, da comunidade e da sociedade em 
geral. 
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Já de acordo com o Estatuto do Idoso, a definição é: "Violência contra o idoso é qualquer 

ação ou omissão praticada em local público ou privado que lhes cause morte, dano ou 

sofrimento físico ou psicológico (Estatuto do Idoso, cap. IV, art. 19, § 1)". 

A violência contra a pessoa idosa, é um desagravo que vem acontecendo cada vez mais, 

configurando-se uma grave violação contra os direitos desses cidadãos e não compõe a 

natureza humana; é um fenômeno biopsicossocial, complexo e dinâmico, um 

comportamento aprendido e internalizado culturalmente, cujo espaço de surgimento e 

desenvolvimento é a vida em sociedade (Minayo, 1994). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde - OMS a violência foi considerada em 1996, 

como uma questão de saúde pública mundial, sendo essa uma violação dos direitos 

humanos. Na sociedade, quando discutido acerca da violência contra a pessoa idosa, ainda 

existe um estereótipo de que esta é causada muitas vezes nas Instituições de Longa 

Permanência - ILPI's e não há a compreensão de que esses idosos estão sendo violentados 

na maioria das vezes pelos seus familiares, em seus lares. 

Diante da sociedade em que vivemos, com as diversas expressões da questão social 

vivenciadas pelos cidadãos, definir todas as formas de violências existentes, faz-se 

impróprias, pois a cada dia os direitos dos idosos são violentados de formas mais invasivas 

e desrespeitosas.  

Segundo Iamamoto, a Questão Social é: 

 

[…] apreendida como o conjunto das expressões das desigualdades da 
sociedade capitalista madura, que tem uma raiz comum: a produção social 
é cada vez mais coletiva, o trabalho torna-se mais amplamente social, 
enquanto a apropriação dos seus frutos mantém-se privada, monopolizada 
por uma parte da sociedade […]. (IAMAMOTO, 2007). 

 

Essas expressões, nos aspectos das formas de violências podem ser aqui resumidos, como: 

abuso físico, psicológico, sexual, abandono, negligência, abusos financeiros, 

autonegligência, segundo o Manual de Enfrentamento à Violência Contra a Pessoa Idosa (p. 

39-44, 2014). Vale ressaltar que todos esses tipos de ação ou omissão, pode resultar em 

graves danos físicos, emocionais ou até mesmo a morte. 

As formas de violência mais visíveis costumam acontecer por meio de empurrões, beliscões, 

tapas, ou por outros meios letais como agressões com cintos, objetos caseiros, armas 

brancas e armas de fogo. O lugar onde há mais violência física contra a pessoa idosa é sua 

própria casa ou a casa da sua família, vindo a seguir, as ruas e as instituições de prestação 

de serviços como as de saúde, de assistência social e residências de longa permanência. 

Às vezes, o abuso físico resulta a morte da pessoa, porém outras vezes ele é constante, 

não deixando marcas visíveis. 
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Todas as formas de menosprezo, de desprezo e de preconceito e discriminação que trazem 

como consequência tristeza, isolamento, solidão, sofrimento mental e, frequentemente, 

depressão são formas de violência recorrentes no cotidiano dos idosos. 

O abandono é uma das maneiras mais perversas de violência contra a pessoa idosa e 

apresenta várias facetas. As mais comuns que vêm sendo constatadas por cuidadores e 

órgãos públicos que notificam as queixas são: retirá-la da sua casa contra sua vontade; 

trocar seu lugar na residência a favor dos mais jovens, como por exemplo, colocá-la num 

quartinho nos fundos da casa privando-a do convívio com outros membros da família e das 

relações familiares; conduzi-la a uma instituição de longa permanência contra a sua 

vontade, para se livrar da sua presença na casa, deixando a essas entidades o domínio 

sobre sua vida, sua vontade, sua saúde e seu direito de ir e vir; deixá-la sem assistência 

quando dela necessita, permitindo que passe fome, se desidrate e seja privada de 

medicamentos e outras necessidades básicas, antecipando sua imobilidade, aniquilando 

sua personalidade ou promovendo seu lento adoecimento e morte. 

As expressões de violência contra a pessoa idosa quase sempre se manifestam de modo 

cumulativo e devem ser objeto de atenção, podendo estar presentes em todas as classes 

sociais. 

Com o aumento da estimativa de vida dos brasileiros, a temática envelhecimento/velhice e 

suas peculiaridades, tem sido foco de muitas discussões e inquietações nos diversos 

ambitos de atuação profissional, no qual focaremos neste trabalho a saúde, sendo esse um 

espaço onde a violência contra a pessoa idosa manifesta-se por meio das expressões da 

questão social. 

Entende-se que é também na saúde onde todas as necessidades humanas, sendo elas 

individuais e/ou coletivas, acabam sendo identificadas, exigindo dos profissionais trabalhar 

com o cidadão e/ou sua família os aspectos culturais, sociais, políticos e econômicos. 

Simone de Beauvoir, em seu livro A velhice (1970),  escreveu que "o idoso é uma espécie 

de objeto incômodo, inútil, e quase tudo que se deseja é poder tratá-lo como quantia 

desprezível". É portanto através de concepções como esta da sociedade no geral, em 

espaços públicos e/ou privados, que torna-se possível a apreensão de que o Brasil não 

encontra-se preparado para o momento que nosso país está vivendo, ou seja, o aumento do 

número de idosos na sociedade. 

A compreensão das necessidades dos idosos necessita da utilização da perspectiva de 

Karel Kosík, onde afirma que o todo não é meramente o conjunto das partes. O movimento 

das partes constitui o todo, como afirma a citação abaixo: 
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[...] acumular todos os fatos não significa ainda conhecer a realidade; e 
todos os fatos (reunidos em seu conjunto) não constituem , ainda, a 
totalidade. Os fatos são conhecimento da realidade se são compreendidos 
como fatos de um todo dialético- isto é, se não são átomos imutáveis, 
indivisíveis e indemonstráveis, de cuja reunião a realidade saia constituída – 
se são entendidos como partes estruturais do todo. (KOSIK,1976). 

 

O todo, em sua representação imediata é caótico e obscuro, no entanto, o todo concreto não 

é algo imediatamente compreendido pelo homem. Ele deve ser desvendado no movimento 

do pensamento, desmembrando as partes para enfim chegar a ele mesmo. A totalidade é o 

estudo das partes do todo. É através da análise da totalidade de um fenômeno, por 

exemplo, é que trona-se possível a compreensão do todo por completo. 

Contudo, compreender o idoso numa perspectiva de totalidade, em constante processo de 

transformação e inserido numa sociabilidade de fenômenos complexos do real, a saber: 

modo de produção capitalista, desigualdade social, falta de acesso às políticas sociais, 

torna-se necessário que essa discussão seja efetiva, possibilitando assim a criação de 

políticas públicas mais eficazes, capazes de responder às necessidades reais da população. 

 

3. FAMÍLIA COMO ESPAÇO DE PROTEÇÃO OU (DES) PROTEÇÃO DA PESSOA 

IDOSA 

 

Através das reflexões suscitadas sobre a violência contra a pessoa idosa, faz-se necessário 

a compreensão ainda do conceito do que é família, pois como evidenciado acima, a família 

tem sido o maior causador de violência contra a pessoa idosa nos dias atuais. 

No campo da reflexão sobre família, contextualizar essa temática é preciso desmistificar e 

entender os diversos conceitos e considerações existentes. 

Em toda sua trajetória, por mais que exista muito marcos histórico no contexto familiar, não 

podemos esquecer-nos de ressaltar que existe também na realidade uma dialética, ou seja, 

são conceitos e configurações em constante transformação. 

O primeiro estudo sobre a família é do alemão Johann Jakob Bachofen, que realizou uma 

pesquisa e relatou que em épocas primitivas, os seres humanos viviam em total 

promiscuidade sexual, o que tornava impossível estabelecer a filiação paterna, não existindo 

assim a família (ENGELS, 2010). 

Deste o início da história, o homem teve como o primeiro sentimento, o de sua existência e 

com isso sentiu-se a necessidade de se conservar.  As terras forneciam todos os recursos 

necessários para sua sobrevivência, havia um instinto de vincular a espécie, o que faziam 

sem nenhum sentimento, e depois de satisfeita as necessidades biológicas de ambos os 



 

6 

Londrina PR, de 09 a 12 de Junho de 2015. 

sexos, eles sequer se reconheciam, até mesmo o próprio filho, assim que podia viver sem a 

mãe, nada mais significava para ela. 

Com o passar dos séculos e com o surgimento da propriedade, iniciou-se os primeiros 

progressos do coração. Com habitações, e pequenos grupos vivendo sob eles, se tornou 

mais fácil reconhecer a paternidade de um filho, nascendo o amor conjugal, e o amor 

paterno. Com o nascimento do amor conjugal, nascem também outros sentimentos como o 

ciúme, a cobiça, a vaidade, o desprezo e a inveja, onde antes só reinava a inocência do 

estado primitivo. 

Surge a Família Consanguínea, definida como a primeira etapa da família, são os irmãos 

carnais que se casavam com colaterais do mesmo grupo familiar, porém esse tipo de família 

deixou de existir a milênios. 

Do século XVI ao século XIX, na época do Brasil Colônia, o modelo de família dominante 

era o da Família Patriarcal, composta de marido, mulher, filhos, outros familiares e amigos, 

todos morando sob o mesmo teto, e sob a chefia do pai, modelo que se aproxima da família 

nuclear. 

Na Família Patriarcal, mulheres e crianças eram vistos como seres insignificantes, e sempre 

subordinados à figura central masculina da casa. A mulher tinha função meramente 

reprodutiva e com atuação restrita a casa, aos filhos e o marido.  

As relações afetivas aconteciam da mãe para com os filhos, havendo um grande 

distanciamento entre o pai e seus filhos. 

A satisfação sexual do patriarca ocorria fora do convívio familiar, e dessas aventuras 

sexuais se deu a mestiçagem no Brasil e o início de novas configurações familiares, 

paralelas à patriarcal. Quando alguma escrava engravidava dos “homens brancos”, a 

paternidade não era assumida; assim, ela passava a ser a figura central da família dos 

escravos, e ter de prover, cuidar e educar a sua prole, nascendo à família matrifocal, modelo 

muito disseminado e conhecido em nossa sociedade, mas popularmente chamado de 

“mulheres chefes de família” (MENEGUSSI, 2007, p.18). 

Podemos afirmar que, 

 

[...] a família brasileira é fruto de uma tradição colonial patriarcal, 
caracteriza, entre outras coisas, pelo domínio masculino e pela submissão 
da mulher e pela constatação de que a raça mestiça não se formou sem 
grande abuso da mulher índia e negra. (PORRECA, 2005). 

 

 O termo família foi utilizado como sendo derivado de famulus (escravo doméstico) sendo 

uma expressão usada pelos romanos para dar origem a um novo organismo social que 

aparece entre as tribos latinas, ao serem introduzidas à agronomia e à escravidão. E esse 
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organismo era caracterizado por uma chefia que cultivava sob seu poder a mulher, os filhos 

e os escravos, tendo o poder de vida e de morte sobre todos eles (ENGELS, 2010). 

Falar em família nos dias atuais leva-nos a refletir sobre o que de fato vem a ser esta 

instituição, ou ainda organização social, pois o significado de família para muitos autores é ir 

além das representações sociais que estão arraigadas em nossa sociedade, portanto, para 

compreender seu significado é preciso entendê-la não somente como uma instituição, mas 

como um espaço de socialização dinâmico, que se encontra sempre em movimento. 

Podemos então dizer que a família é uma instituição social “aparentemente” conhecida e 

vivenciada por todos os seres humanos, e ela se dá através das relações sociais, e em cada 

momento histórico pode ser vista e interpretada de diferentes formas. 

De acordo com a Constituição Brasileira de 1988, em seu Art. 226, parágrafo 4, podemos 

ver a definição de família como sendo: “entidade familiar à comunidade formada por 

qualquer um dos pais e seus descendentes”. 

Quando se enfoca a família, então, o que é preciso considerar primeiramente é que se está 

tratando de relações e não de indivíduos. A família é considerada um mundo de relações, e 

através dela é possível vivenciar situações e ter pontos de vista sobre diferentes aspectos 

da realidade.  

Segundo SARTI (1999, p. 99 – 109) a família não se define apenas por laços biológicos, de 

sangue, como podemos visualizar: 

 

A família não se define, portanto, pelos indivíduos unidos por laços 
biológicos, mas pelos significantes que criam os elos de sentido nas 
relações, sem os quais essas relações se esfacelam, precisamente pela 
perda, ou inexistência, de sentido. Se os laços biológicos unem as famílias 
é porque são, em si, significantes. Ninguém se atreveria a contestar a força 
simbólica dos "laços de sangue" em nossa cultura ibérico-ocidental, com os 
"nomes de família", as semelhanças físicas, os traços de personalidade (ou 
de caráter) "que se puxa" de algum parente próximo ou distante (...). 

  

É preciso levar em consideração que a família vai se constituindo a partir de sua 

singularidade, a partir do seu cotidiano único e de suas ações (SZYMANSKI, 2000). 

O passo mais importante para compreender o significado de família é entendê-la como um 

espaço de socialização dinâmico e diverso, que se encontra sempre em movimento e 

sofrendo mudanças. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Pode-se concluir que a violência contra a pessoa idosa é um fenômeno evidente dentro do 

atual processo de envelhecimento populacional mundial.  
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Portanto faz-se necessário uma conscientização mais eficaz por parte das equipes de saúde 

e acima de tudo da família, para que o Brasil possa preparar-se para garantir à população, 

qualidade de vida e dignidade da vida humana. 

O número de idosos tem aumentado cada vez mais, de acordo com os estudos científicos 

demonstrados, porém a violência contra a pessoa idosa está seguindo essa perspectiva 

também, o que tem causado à população uma imensa preocupação acerca de qual velhice 

iremos viver. 

Percebe-se que a questão da violência contra a pessoa idosa é pouco considerada pela 

sociedade em geral e pelos profissionais de saúde. No Brasil existe uma política de 

promoção da saúde dos idosos e de prevenção à violência que ainda não está 

implementada em sua totalidade, e nem de acordo com as singularidades de cada região. 
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