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Resumo: A presente pesquisa trata-se de um estudo sobre a violência contra a pessoa idosa, 
que varia de simples ofensivas verbais até agressões físicas e psicológicas, muitas vezes 
praticadas no próprio âmbito familiar. A violência doméstica, vista por pesquisadores, é 
considerada um grande problema social, pois o  idoso, muitas vezes não denuncia seu  
agressor, dificultando a defesa  pelo poder público contra o abuso e agressões. Nos últimos 
anos, com o aumento do número de pessoas que atingem o envelhecimento tornou-se um 
fenômeno inerente à maioria das sociedades do mundo. O trabalho tem como metodologia fazer 
uma revisão bibliográfica, e como objetivo chamar  atenção  para o problema que  se encontra 
de  forma acentuada no  país, analisando a tipologia  através  de uma  reflexão,  e  como  
prevenir e cuidar dos  idosos para que tenham uma  vida melhor. Conclui-se que a violência 
contra a pessoa idosa é um problema complexo e social. Entre as principais dificuldades da vida 
moderna e o forte crescimento desordenado dos centros urbanos, o desgaste da vida humana e  
os conflitos de convivência entre os homens, o que tem levado à explosões de violência. 
Contudo a Política Nacional do Idoso se torna uma grande aliada para dirimir essa violência. 
Precisamos urgentemente tomar medidas claras contra essa violência para que ela seja 
reconhecida no cotidiano e reprovada como atitude. Assim, fazer com que o familiar agressor 
passe a refletir sobre a importância da dignidade humana, e que a pessoa idosa tenha o afeto 
presente na família como também a paz social. 
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Introdução 
 
 
 Como o crescimento da proporção de idosos é resultado da combinação de dois fatores: 

Queda da fecundidade e ampliação da longevidade e que somente nos últimos 30 anos, a 

expectativa de vida aumentou, em média de 10 anos no Brasil, sendo que a quantidade de filhos 

por mulher era de 2,38 filhos em 2000, caiu para 1,86 filhos em 2010 (IBGE, 2010). 
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A Organização Mundial da Saúde (OMS) classifica cronologicamente com idosos, 

pessoas com mais de 65 anos de idade em países desenvolvidos e com mais de 60 anos em 

países em desenvolvidos. No Brasil, a expectativa de vida é de 68 anos para homens e 75 anos 

para mulheres, enquanto a média mundial de expectativa para mulheres é de quatro anos a mais 

que os homens (IBGE, 2010). 

 

 Enquanto que a França demorou 115 anos e a Bélgica levou um século, para dobrar a 

proporção de velhos, o Brasil irá atingir tal proporção em duas décadas. Para cada grupo de 100 

brasileiros, há dez com 60 anos  ou mais atualmente, e em 2030 haverá 19, e em  2050, 30. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 25% das famílias já convivem com um 

idoso em casa. 

 

 Estudos recentes mostram que a violência contra a pessoa idosa está aumentando cada 

vez mais. O idoso se torna uma vítima fácil, por algumas vezes, depender se seus familiares, 

seja nos cuidados da saúde, nas relações sociais, na dependência financeira ou pela simples 

convivência familiar. Assim, o idoso esta torna-se um alvo de violência. 

 

 Os maus tratos contra os idosos são praticados geralmente pelos próprios membros da 

família e cuidadores, que não possuem nenhuma sensibilização para com a velhice. Sendo que 

a violência doméstica é a que mais contraria os direitos que resguardam e protegem a pessoa 

idosa prevista no ordenamento jurídico internacional e brasileiro. 

 

 Como se trata de família a questão da violência é delicada e requer atenção e 

participação de órgãos públicos para tentar solucionar o problema. 

 

Envelhecimento da população brasileira 
 
 Nós últimos anos, com o aumento do número de pessoas que atingem a Terceira Idade, 

o envelhecimento tornou-se um fenômeno inerente à maioria das sociedades do mundo. Com a 

melhora nas condições gerais de vida e o avanço da ciência no controle do tratamento das 

doenças responsáveis pela mortalidade, a população, tanto dos países desenvolvidos como da 

maioria dos países em desenvolvimento, tem incrementado, ultimamente, a sua expectativa de 

vida (Matsudo, et.al, 2000b. p. 21), sendo que no Brasil  não é diferente segundo dados 

pontuados pelo IBGE, 2001. 



 

 Um estudo latino-americano sobre o envelhecimento populacional chama a atenção para 

os conceitos relacionados ao tema do idoso, velhice e envelhecimento, como sendo uma 

construção social que varia segundo as culturas, países ou classes sociais, e que tem 

importantes implicações para a análise de uma região tão heterogênea como a América Latina, 

cujos países apresentam grandes desigualdades sociais (CHACKIEL, 2000). 

 

 O crescimento significativo da população idosa perpassa sobre as condições que esses 

indivíduos possuem para de fato melhorarem sua qualidade de vida, principalmente se tratando 

dos idosos que residem nos médios e grandes centros urbanos. 

 
 
Tipologias da violência 
 
 Existem muitas formas de cometer agressão contra a pessoa idosa. Estas podem ser 

consideradas agressão física, financeira, psicológica, sexual, acrescentando a negligência e o 

abandono. Definem-se os maus tratos e a violência da seguinte maneira: 

 

Violência Física – violência marcada pelo uso da força física, obrigando os idosos a fazer o que 

não desejam, com isto machucando-os e algumas vezes levando a morte. Segundo Faleiros 

(2007) pode-se mencionar que a agressão física vem acompanhada da violência psicológica. 

 

Violência Financeira – exploração ilegal com ou sem consentimento da pessoa idosa. Essa 

violência é compreendida como um resultado sob pressão de chantagem ou ameaças para que 

sejam cedidos os bens ou o dinheiro do idoso. Isto através de testamento, doação, retenção de 

cartão e outros. Fragoso (2002), afirma que este abuso financeiro é muito praticado no meio 

familiar, onde se apropriam da poupança ou do rendimento do mesmo para consumo próprio. 

 

Negligência – violência que resulta em abandono de afeto, de cuidado ou atenção por parte do 

seu familiar ou cuidador, esperando assim numa assistência incompleta de total descuido com a 

pessoa idosa (BORN, 2008). Conforme, Minayo (2005) esta violência deixa o idoso desprotegido 

em diversos aspectos como alimentação, saúde, e acontece em maior dimensão dentre outras 

forma de violência. 

 



Abandono – resulta numa ausência de ajuda ou de socorro por parte do familiar contra o idoso 

que necessita de cuidados e de proteção (MINAYO, 2005). 

 

Violência ou Agressão Psicológica – característica de provocar insegurança e medo ao idoso. Os 

maus-tratos psicológicos geram frustrações aos idosos impedindo de fazer coisas normais do 

seu dia-a-dia, como se alimentar, sair de casa, restringindo sua liberdade. A violência psicológica 

provoca no  idoso raiva, choro, desvalorização ou até amedrontam, isto através da humilhação, 

chantagem, insulto e agressões verbais e gestuais (MINAYO, 2005). 

 

Violência Sexual ou Abuso Sexual –  são termos que se referem ao ato sexual de caráter homo 

ou hetero-relacional, utilizando pessoas idosas. Segundo Minayo(2005), esses abusos visam a 

obter excitações, relação sexual eróticas por meio de aliciamento, violência física ou ameaças. 

 

 Quanto à segurança dos idosos, o Estatuto do Idoso, prevê nos artigos 96 a 108, 

punições para crimes contra idosos. Estas punições para os agressores cuja pena máxima é de 

4(quatro) anos como expressa os artigos 94 e 95 da presente Lei: 

 

Art. 94 – Aos crimes previstos nesta lei, cuja pena máxima privativa da liberdade não ultrapasse 
4(quatro) anos, aplica-se o procedimento previsto na Lei nº9.099, de 26 de setembro de 1995, e, 
subsidiariamente, no que couber, as disposições do Código Penal e do Código de Processo 
Penal. 
Art. 95 – Os crimes definidos nesta lei são de ação penal pública incondicionada, não lhes 
aplicando os arts.181 e 182 do Código Penal. (BRASIL, Lei nº 10.741, de 01 de outubro de 
2003). 

 
 
 Com isto, pode-se afirmar que o Poder Público tem investido em projetos sociais e 

trabalhos comunitários, para garantir a dignidade da pessoa idosa na sociedade e na família, 

conscientizando seus familiares a banir maus-tratos e abusos dos direitos do idoso. 

 

 Só no ano de 2012, o Disque 100 do governo federal registrou mais de 2.000 denúncias 

de agressões contra idosos no Rio, 1.748 em São Paulo e 1.150 na Bahia. Mais de 1.000 em 

Minas Gerais, ao todo, foram 14.170 em todo o Brasil. Os abusos vão desde apropriação 

indevida de dinheiro até violência física. Como esse tipo de violência costuma acontecer entre 

quatro paredes e normalmente é praticada por parentes, os idosos ficam com medo, 

principalmente da solidão, e acabam não confirmando a denúncia à polícia ou aos promotores do 

Ministério Público. O problema é que essas agressões costumam aumentar com o passar dos 

anos. Daí a importância de denunciar, e convencer os idosos a confirmar a denúncia. 



 

 São muitos os estudos que indicam esta situação inaceitável. Pesquisa realizada pelo 

Ministério da Saúde, por exemplo, mostra que dos 93 mil idosos que são internados a cada ano 

no Sistema Único de Saúde (SUS), 27% são vítimas de violência. Só em 2007, 116 mil pessoas 

acima dos 60 anos foram agredidas Brasil afora, segundo dados do Governo Federal. Outro 

levantamento feito pela Universidade de Brasília (UnB) em parceria com a Universidade Católica 

de Brasília (UCB) revela que 12% dos 19 milhões de idosos brasileiros já sofreram maus-tratos e 

que, 54% das agressões são causadas pelos próprios filhos.O que poderia parecer um erro da 

pesquisa, confirma-se por meio de outro estudo - realizado pelo núcleo de pesquisa do Instituto 

Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM),  em  São Paulo - mostrando que 39,6% das 

pessoas que agridem idosos são os próprios filhos, vizinhos (20,3%) e demais familiares (9,3%). 

 Segundo Faleiros (2012, p.25 ), os dados são preocupantes e servem de alerta para a 

população. “Existem duas dimensões para esse problema: história familiar, que pode ter 

contribuído para um conflito entre pai e filho e a questão econômica, que provoca o conflito por 

renda. Seja qual for o motivo, a questão é grave. Há uma cultura no Brasil de que velho é 

descartável, inútil e já passou do tempo”, afirma. As ocorrências registradas com maior 

freqüência pela pesquisa do IBCCRIM foram ameaças (26,93%) e lesão corporal (12,5%). Mas 

elas também incluem uso indevido do dinheiro do idoso, negligência, abandono e até mesmo 

violência sexual, registrada em oito cidades brasileiras.  O estudo do IBCCRIM mostrou, ainda, 

uma faceta dolorosa desta crise moral que se abate sobre a família brasileira, o fato de parte das 

ocorrências registradas serem retiradas pelos idosos dias após a denúncia. O motivo: a maior 

parte dos idosos vive com o agressor (filhos, netos etc).Todos estes números, no entanto, 

podem ser apenas a ponta do iceberg. Para o coordenador de Saúde do Idoso do Ministério da 

Saúde, José Luís Telles, o número de idosos que entram no SUS por maus-tratos é 

subestimado. "Muitos desses maus-tratos não chegam ao hospital, não chegam sequer ao 

serviço de saúde, então não são registrados por agressões ou maus-tratos. As situações de 

violência são muito maiores do que as que nós vemos nos serviços de saúde", afirma. Para 

monitorar esse quadro, o Ministério da Saúde está desenvolvendo mecanismos como o 

Observatório Nacional do Idoso. O envolvimento do poder público e da sociedade na luta contra 

esta covardia acoitada entre quatro paredes é imprescindível, em especial devido ao fato de que 

a tendência é que ela se torne ainda mais comum, já que a população idosa no Brasil está 

aumentando exponencialmente. Hoje, ela representa 10,2% da população, segundo o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Até 2020 os brasileiros com 60 anos ou mais 

http://www.unb.br/
http://www.ucb.br/
http://www.ucb.br/
http://www.ibccrim.org.br/
http://www.ibccrim.org.br/
http://www.direitoshumanos.gov.br/observatorioidoso


deverão somar 25 milhões de pessoas. O número de brasileiros com mais de 70 anos vai 

quintuplicar até 2050, chegando a 34,3 milhões pessoas, ainda segundo o IBGE. 

             Para Faleiros(2012), uma das estratégias para o combate à violência contra idosos é a 

criação de mecanismos de denúncia como o disque-idoso, que já funciona em algumas capitais 

como Manaus, Teresina, Belo Horizonte e, mais recentemente, no Distrito Federal. Em São 

Paulo, os casos de agressão a idosos representam cerca de 200 ligações mensais ao disque-

denúncia, perdendo apenas para denúncias sobre tráfico de drogas, jogos de azar e agressões 

contra crianças. 

 

 

Considerações Finais 

 Diante da realidade inquestionável das transformações demográficas iniciadas no último 

século, e que nos fazem observar uma população cada vez mais envelhecida, evidencia-se a 

importância de garantir aos idosos não só uma sobrevida maior, mas também uma boa 

qualidade de vida. Buscou-se mostrar que é preciso investir, na efetivação da consciência social 

que valoriza a experiência e a sabedoria dos mais de 16 milhões de pessoas com mais de 60 

anos hoje vivendo em nosso país. 

 

 Existem algumas estratégias de proteção aos idosos, vítimas de violência, sendo 

implantadas: os Conselhos Nacionais e locais de Direitos ao Idoso, os SOS-Idoso: os Ligue-

Idoso e muitos outros. Tem sido importante a criação de setores específicos nas Delegacias, os 

núcleos de atendimento do Ministério Público, também vêm cumprindo papel de defesa de 

direitos desse grupo social, sobretudo, para os estratos de baixa renda, para a população de rua 

e miseráveis em relação aos desmandos de asilos e clínicas. 
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