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"O Tempo sobre o homem, a velhice. O velho não tem armas e nós temos que lutar por 
eles, pois são a fonte de onde jorra a essência da cultura, ponto onde o passado se conserva 
e o presente se prepara." Marilena Chauí 

 

 
Quadro "Dois velhos comendo" de Francisco Goya 

 

Óleo sobre tela de Goya. Imagem lúgubre e melancólica, pintada pelo espanhol, que sugere 
dois seres humanos decrépitos, cadavéricos e esburacados pela ação do tempo. Esta obra 
sugere, trás um desconforto logo à primeira vista. A quantidade de cores escuras e os traços 
pouco regulares nos retiram o foco e nos retiram a esperança.  

O interessante é que a figura nos sugere um novo olhar. Um segundo olhar. E assim, somos 
obrigados a nos afastar. Dois passos para trás são necessários. Pois bem, Goya nos faz recuar, 
é no recuo que somos capazes de finalmente focalizar a imagem. Somos impelidos a apreciar 
a escuridão, o sombrio, o sinistro. Somos obrigados a ver o entorno que nossa razão cisma em 
escurecer. É neste momento, neste ponto exato que não conseguimos mais desviar o olhar 
pura e simplesmente: enxergamos o além que estava entorpecido pela luz. O velho de olhos 
macabros; o velho cadavérico; a morte. Nos faz pensar. A velhice não é somente a velhice 
morta, a decadência, a doença, a fragilidade. Era a desqualificação, a exclusão que estava 
escondida. Era a violência que não poderia ser olhada de perto.  

Goya nos mostra o que temos feito, o quão responsáveis somos pela escuridão do quadro. O 
ensombrado desperto insinua o dever de sairmos de nós mesmos e voltarmos. Precisamos 
necessariamente refletir sobre a causa da desgraça daqueles dois homens que, com os passos 
para trás, já não mais o são. Se o mal pode ser representado, a representação definitiva da 
desqualificação da velhice é essa: obscura, de difícil focalização; solitária mesmo quando 
acompanhada; velha, ultrapassada, decadente; desamparada. Era isso que buscava na minha 
pesquisa esse novo olhar. Enfim, é esse o olhar sobre a velhice que busquei. O ver que 
repugna, amedronta. Novamente a visão parece ficar turva e os olhos teimosamente se fecham 
ao ir embora. Mas não podemos deixar de lembremos da imagem da velhice de Goya. Chega 
de violência e inclusão. 
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RESUMO 

O presente estudo investigou a violência familiar contra idosos a partir do detalhamento da 

percepção dos fatores de risco, das relações de poder e da desqualificação social. A pesquisa 

foi conduzida com o objetivo de: refletir sobre a questão da velhice na sua dimensão social; 

pensar a condição daquele que envelhece e a categoria social para a qual é remetida, a relação 

de poder manifesta no seu cotidiano; compreender qual o significado da desqualificação social 

da velhice, presente como causa desencadeadora da violência narrada nos processos analisados; 

perceber o modo como os idosos gerem essa nova condição de vítima; e como a partir da 

resistência presente no ato de denunciar esta violência buscam reconstruir suas vidas e 

identidades de sujeitos. Foram analisados oito (8) processos concluídos pela Promotoria do 

Idoso de Pernambuco em 2006 envolvendo idosos em situação de violência.  Dos atendimentos 

da promotoria do idoso em 2006 encontramos que a situação de violência manifesta em cento e 

quarenta (140) casos acompanhados no curso do ano. Nesse universo, constatamos que quinze 

(15) denúncias continuam em andamento, cento e vinte cinco (125) dos casos estão em 

processo de apuração dos fatos e completude das informações que possibilitem a sua 

conclusão. Chegamos assim, ao recorte de nossa pesquisa, os oitos (8) "Casos Resolvidos", 

processos assim designados pela Promotoria do Idoso por terem sido concluídos e arquivados 

cujos dados são de domínio público, portanto a amostra da pesquisa. O nosso foco de 

investigação foi à relação entre a desqualificação do idoso enquanto ator social e a violência 

cometida contra ele que passa a ser publicizada a partir das denúncias. Entendemos a denúncia, 

como uma das formas de resistência do idoso que impõe a sociedade sua presença, participando 

do cotidiano social lutando por um espaço e revelando situações de desrespeito, discriminação 

e violência a que são submetidos. Nos estudos realizados confirmamos nossa hipótese de que a 

desqualificação social desse grupo promove um endosso tácito e silencioso por parte da família 

e da sociedade que aceitam com naturalidade os casos de violência, abandono, negligências e 

abusos que são cometidos. A velhice conta pouco nas relações sociais, e sua presença encontra-

se revestida de significados irônicos e depreciativos. Assim, concluímos que entre a 

visibilidade numérica e o espaço social da velhice interpõe-se um fosso aprofundado 

diariamente pela inexistência de um processo de inclusão da velhice no contexto social e 

cultural brasileiro. 

Palavra-Chave:Idosos, Velhice e Violência. 
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ABSTRACT 
The present study investigated the domestic violence against the elderly starting with the 

detailing of perception of the risk factors, and the relations of power and the social 

disqualification. The research was conducted with the purpose of: reflect about the oldness in its 

social dimension; think about the condition of those that grow old and the social category to 

whom it is referred, the relation of power manifests in its everyday; comprehend what is the 

meaning of social disqualification of oldness, present as unleashed cause of the violence narrated 

in the analyzed processes; notice the way as the elderly generate this new victim condition; and 

how starting with the resistance present in the act of denounce this violence search reconstruct 

theirs lives and identities of subjects. Were analyzed eight (8) processes concluded by the 

Prosecution of Pernambuco in 2006 involving elderly in situation of violence. From the 

attendances of the oldness prosecution in 2006 we find that the situation of the violence manifest 

in one hundred forty (140) cases followed in the current year. In this universe, we verify that 

fifteen (15) denounces continue in process, one hundred twenty-five (125) of the cases are in 

process of counting of facts and conclusion of the information that allow its conclusion. We 

come to the cutting of our research, the eight (8) “Resolved Cases”, processes then designated by 

the Oldness Prosecution for have been concluded and filed whose data are from public 

dominion, thus the sample of the research. Our focus of investigation was the relation between 

the disqualification of the elderly while social actor and the violence committed against him/her 

that passed to become public starting with the denounces. We understand denounce, as one of 

the manners of resistance of the elderly that impose the society your presence, participating in 

the social everyday struggling for a space and reveling situations of disrespect, discrimination 

and violence that are submitted. In the studies realized we confirmed our hypothesis that the 

social disqualification of this group promotes a tacit and silent endorsement by the family and 

the society that accepts with naturalness the cases of violence, abandonment, negligence and 

abuse committed. The oldness counts little in social relations, and its presence finds covered of 

ironic and depreciative significations. Thus, we conclude that between the numerical visibility 

and the social space of the oldness interposes a pit deepened daily by the inexistence of a process 

of inclusion of the oldness in the Brazilian social and cultural context. 

 

Key-words: elderly; oldness; violence. 
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INTRODUÇÃO 

A dissertação que aqui se apresenta, resultou de uma pesquisa, na qual se procurou 

analisar, por um lado, o modo como é experenciada a violência contra idosos no contexto 

familiar, e, por outro lado, perceber como através da desqualificação social da velhice a 

violência que lhe vitimiza é socialmente interiorizada. Reconstruindo as dimensões sociais e 

relacionais da velhice reconhecemos as particularidades desta situação que se ancora na 

construção social da identidade do velho, do poder relacional que lhe é atribuído, dos rótulos, 

preconceitos e estigmas condicionantes do espaço social, do seu poder e dos seus 

sentimentos destacados e presentes nos oito (8) “Casos Resolvidos”, processos analisados 

nesta pesquisa, investigados pela Promotoria do Idoso do Estado de Pernambuco no ano de 

2006. 

Em nossa pesquisa procuramos mostrar que os idosos, apesar da sua visibilidade 

numérica, demográfica e de assumirem o papel enquanto sujeito de direitos sociais definidos 

a partir da Constituição Brasileira de 1988 e das políticas públicas a eles direcionadas, é 

socialmente desqualificado, fato notório e perfeitamente constatado nas manifestações de 

violência contra eles praticadas tanto na família, como na sociedade. 

A desqualificação do idoso se manifesta cotidianamente na mensagem que circula 

culturalmente e que é publicizada e internalizada por nossa sociedade, retratando uma 

imagem de velhice excludente: incapacitada, estigmatizada, fragilizada, caricaturada, 

estereotipada e banalizada, que nega a singularidade do ser, denunciando a ausência de um 

lugar social para o velho.  A desqualificação se consagra socialmente na sua dependência aos 

benefícios sociais, pensões e aposentadorias, como nos aponta Paugam (1999) denotando a 

influência e determinação do status produtivo sobre o status social.  

Nessa perspectiva, a desqualificação social do idoso, emprestando a definição de 

Serge Paugam é definida como  

“Característica analítica de um conjunto de pessoas que, devido a condições sócio-

estruturais recorrem ao recurso da assistência social, por estarem excluídos do mercado de 

trabalho. [{...} Resta a esses indivíduos apenas aceitar as obrigações do status de assistido.” 
(PAUGAM, 1999, p 38). 
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Percebida como sinal de decadência humana, a desqualificação social pode ser 

analisada a partir do modelo de estratificação social de Max Weber definida por três 

dimensões: a classe social, o status e o poder, que permitem estabelecer a classificação 

diferencial dos indivíduos que compõem o sistema social.  

É no contexto da modernidade que a velhice alcança a condição de uma etapa 

singular da vida. No processo de demarcação das etapas da vida, segundo Joel Birman, 

encontramos a construção social da velhice ligada ás novas configurações das relações de 

trabalho e o Capital. No modo capitalista de produção, quando entra em pauta a possibilidade 

de reprodução e acumulação da riqueza, os indivíduos passam a adquirir valores sociais 

diversos, de acordo com sua possibilidade produção de riqueza, assim: “A velhice passa a 

ocupar um lugar marginalizado na medida em que a individualidade já teria realizado seus 

potenciais evolutivos, perderia então seu valor social”.(BIRMAN, 1995, p 33). 

A dinâmica social leva, pelo conflito, a violência, à produção de novos sentidos dados 

às ações individuais e aos grupos, e como esse processo é retro alimentado, há uma constante 

re interpretação das necessidades, do imaginário social e da motivação mesma de agir em 

busca do poder.  

Marilena Chauí (2002), em sua análise sobre a violência afirma que, “a violência é 

um conjunto de mecanismos e ações que coisificam o ser humano”. (CHAUÍ, 2002, p 55). 

Assim, compreender a violência contra idosos é entender a realidade e o significado 

social da velhice, é identificar o lugar que é destinado aos velhos e as representações que se 

faz deles em nossa sociedade. 

A violência contra os idosos pode acontecer de várias formas, desde as violências 

psicológicas, que se manifesta pela negligencia, descaso e abandono, passa pela violência 

financeira com a apropriação dos bens e renda dos idosos chegando até a violência física 

manifestada pelos maus tratos e agressões. 

Na sociedade contemporânea, a velhice passa a ser vista como responsabilidade do 

Estado e entra no leque das preocupações sociais, elemento fundamental para a legitimação 

de direitos sociais que tornam o idoso alvo de normas constitucionais diferenciadas e 

políticas sociais compensatórias.  
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No Brasil, a proteção social à pessoa idosa, na perspectiva dos direitos da cidadania, 

está inscrita na Constituição Federal de 1988 e no Estatuto do Idoso (Lei N° 10.741 de 

1/10/2003). Compõe também este marco legal de proteção social à pessoa idosa a Lei 

Orgânica da Assistência Social (LOAS), (Lei N° 8.742, de 07/12/1993) que estabelece a 

proteção social à pessoa idosa como objetivo da Assistência Social, o Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS) e definindo o papel dessa política pública a Política Nacional de 

Assistência Social (PNAS) e a Norma Operacional Básica do SUAS (NOB).  

A Constituição Federal em seu artigo 129 inciso II, determina, que “compete ao 

Ministério Público zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados ao 

idoso, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis”.Além do Código Civil 

Brasileiro temos ainda o Estatuto do Idoso que em seu Artigo 19 determina que os casos de 

suspeita ou confirmação de maus-tratos e violência contra os idosos devam ser 

obrigatoriamente comunicados aos seguintes órgãos (art. 19): “autoridades policiais, 

Ministérios Públicos ou Conselhos Estaduais e Municipais do Idoso”. 

A Lei nº 10741/2003, de 1° de outubro de 2003, institui o Estatuto do Idoso, marco 

legal na defesa e na efetivação dos direitos constitucionais da pessoa idosa. Torna-se um 

avanço para a garantia desses direitos, quando em seus artigos 43, 45 e 74 são determinados 

às diversas atribuições do Ministério Público na defesa dos direitos da pessoa idosa. Na 

definição da referida Lei n° 10.741, a promotoria de justiça atuará sempre que os direitos 

constitucionais e os reconhecidos neste estatuto forem ameaçados ou violados: “por ação ou 

omissão da sociedade ou do Estado; por falta, omissão ou abuso da família, curador ou 

entidade de atendimento; em razão de sua condição pessoal”. 

Na tentativa de elucidar a dimensão teórica e a complexidade presente na análise da 

violência contra idosos elegemos dois núcleos temáticos. O primeiro núcleo temático 

presente no primeiro capítulo trata da questão do envelhecimento, configura-se a partir da 

construção social da velhice tecida a partir das teorias do envelhecimento vigentes. 

Buscamos aqui, os sentidos da velhice passando a marcar seu nexo mais intimo com a vida 

social, procuro entender suas relações sociais construídas a partir do processo de significação 

social, sob a égide das garantias constitucionais diferenciadas e das políticas sociais 

compensatórias que ao mesmo tempo em que assistem ao idoso enquanto sujeito de direitos, 

os desqualificam socialmente quando os identifica como fragilizados e assistidos, 



 18

marginalizando-os, nas palavras de Paugam, “pessoas dependentes dos serviços sociais, que 

rompem com os vínculos sociais”.(PAUGAM, 1996, p 17). 

O segundo núcleo temático trata da questão da violência. Consideramos suas 

definições, manifestações, a forma como ela se encontra estruturada e referenciada a partir 

das relações de poder dos sujeitos envolvidos e da desqualificação do idoso construída 

socialmente.  

A fundamentação teórica tomará por base o trabalho de autores comprometidos com 

os temas recorrentes deste estudo.  Analisando o envelhecimento tomamos por base autores 

como Simone de Beauvoir, Ecléa Bosi, Guita Debert, Anita Liberalesso entre outros.  

Na temática da violência buscamos ancorar nossas análises em Chauí, Michaud e 

Velho, já no recorte da violência contra idosos caminhamos com Faleiros e Minayo.  

Nas relações de poder Foucault e Bourdieu foram os nossos interlocutores e Paugam 

nos revelou a desqualificação social. 

Por fim, no terceiro capítulo trago os resultados da pesquisa com os sujeitos para 

enfim comentar e costurar alguns fios teóricos desenrolados no decorrer do trabalho. Para 

concretizar o estudo da problemática da violência contra idosos naturalizada a partir da 

desqualificação social que lhe é imputada, procurou-se recolher nos processos analisados 

pela Promotoria do Idoso, dados relacionados ao cotidiano dos sujeitos estudados, os velhos 

e seus agressores.  

Durante este período foram colhidos dados sobre as rotinas e regras de 

funcionamento dos grupos familiares, com a intenção de apreender quais as características 

das condições objetivas instituídas, determinantes das relações de desqualificação e de poder 

que os idosos estabelecem com seus familiares e agressores. Investigando também até que 

ponto a experiência de envelhecer é em si mesma, em parte, um produto destas mesmas 

condições e determina a forma pela qual este idoso vai reagir frente à situação de violência. 

No decorrer das análises dos processos estudados, emergiram da fala de alguns 

idosos, elaborações, fragmentos de sentimentos, partes integrantes da história de vida destes 

sujeitos. 
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Os testemunhos recolhidos no contexto familiar dos idosos vitimizados podem ser 

exemplificativos da importância do ato de denunciar, relembrar, resistir, um trajeto, que para 

os velhos é condição de sua mais íntima individualidade e fonte de identidade e valor social. 

Analisando os casos objetos de investigação de nossa pesquisa, nos deparamos com 

dois novos aspectos teóricos recorrentes nos processos, percebidos nas relações dos idosos e 

seus agressores: a submissão lastreada pelo medo e a resistência presente na queixa, uma 

busca de reafirmar sua força, seu papel de sujeito apesar de sua aparente fragilidade. 

Para Debert, a resistência dos idosos em nossa sociedade encontra seu lugar social e 

se manifesta cotidianamente: “Na luta contra os preconceitos e estereótipos, o que leva a uma 

celebração do envelhecimento como um momento de realização pessoal, onde a satisfação e o prazer 

encontram seu auge e são celebrados e vividos de maneira madura e profícua” (DEBERT, 1999, p 

144). 

Não pretendi escrever um estudo sobre violência, nem tampouco sobre 

desqualificação social, procurei, no entanto, na interseção destas duas realidades teóricas 

entender o espaço do velho em nossa sociedade e buscar o seu papel de sujeito. Fortalecer a 

imagem do idoso enquanto sujeito de direitos é a nossa opção enquanto pesquisador. 

Lembrando Ecléa Bosi: “Uma pesquisa é um compromisso afetivo, um trabalho ombro a 

ombro com o sujeito da pesquisa” (BOSI, 2001, p 2). 

Objetivamos com este trabalho dar amplitude à questão da violência contra idosos e 

inseri-la em um contexto onde ela possa ser discutida e enfrentada, na busca de garantias de 

uma velhice melhor assistida em suas necessidades perseguindo o cumprimento do que está 

estabelecido no artigo 10 & 3º do Estatuto do idoso que determina: “È dever de todos zelar 

pela dignidade dos idosos, colocando-o a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, 

aterrorizante, vexatório ou constrangedor”. 

Entendemos que em nossa sociedade, ser velho é lutar para continuar sendo homem, 

sujeito, cidadão, apesar da opressão que se manifesta de muitas maneiras, algumas 

explicitamente brutais como a violência e os abusos, outras tacitamente permitidas, 

permeadas de mecanismos invisíveis e sutis como a tutelagem, a fragilização, a rotulagem, a 

falta de diálogo, a má fé, a intolerância, o banimento e a discriminação.  
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Assim, o nosso objetivo último é dar clareza às situações de violência e 

desqualificação a que estão submetidos os velhos na sociedade brasileira. Como nos alerta 

Ecléa Bosi: “O velho não tem armas. Nós é que temos que lutar por ele” (BOSI 2001, p 39). 

 

CAPÍTULO I - A CONSTRUÇÃO SOCIAL DA VELHICE 

 
1.1 - OS SENTIDOS E ESPECIFICIDADES DA VELHICE 

 

Das transformações que marcaram o mundo contemporâneo, a partir da segunda 

metade do Século XX emerge o fenômeno do envelhecimento populacional no mundo.  

Em que consiste a velhice? Como é ser velho em nossa sociedade? Quem é o idoso 

brasileiro? Partindo destas questões iniciais é preciso conceituar, esclarecer e identificar a 

velhice e o envelhecimento social.                 

A primeira constatação que fazemos é de que não é possível em uma única 

definição, possamos dar conta de forma abrangente, de todos os contextos que formam hoje a 

significação da identidade e a construção social da velhice.  

Potyara, analisando o envelhecimento populacional brasileiro, clarifica: 

 "Estudar os fenômenos sociais do envelhecimento torna-se uma tarefa complexa que 

requer a particularização de condições, de necessidades, de exigências, de interesses e de 

possibilidades, de acordo com a classe social, o gênero e a etnia do idoso em questão”.(POTYARA 

2006, p. 130). 

A velhice é o tempo existencial; é a memória, a história; é o registro das 

experiências vividas no corpo e na mente desse sujeito que envelhece, em suas relações 

sociais com os outros e com a vida.  

Deste modo, fica evidente a impossibilidade de pensarmos sobre o que significa 

“ser velho” fora de um contexto temporal, histórico e social determinado. 
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No contexto das ciências sociais, o estudo do tempo esteve sempre presente como 

uma das dimensões da vida social. Entretanto, só a partir dos anos 80, se começou a delinear 

o estudo do tempo com o objetivo de analisar os processos sócio culturais pelos quais a 

temporalidade da vida humana é construída. Encontramos referência do tempo como 

marcador da vida humana e das suas relações sociais em autores como Adam (1994), 

Giddens (1987), Young (1988), Gennep (1978) entre outros. 

Simone de Beauvoir em seu livro A velhice (1990), dá início na sociedade do 

Século XX, as indagações, construções teóricas e as definições deste tema, para a autora, 

concebe-se a categoria velho, como uma invenção social que varia, através dos tempos, em 

função de diferentes fatores predeterminados: o biológico, o social, o cultural, o econômico, 

o político, etc. Enfatizando que:  

”Assim, considerar a velhice tendo em conta apenas um desses critérios é mensurar, 

simplificadamente a questão, esquecendo sua dimensão temporal subjetiva e a multiplicidade de 

suas relações sociais”.(BEAUVOIR, 1990, p350). 

Definindo biologicamente o envelhecimento, entendemos que ele começa logo 

após a concepção, aqui o envelhecimento é visto como um processo contínuo que se inicia no 

nascimento e ocorre durante toda a vida. Em geral, esse olhar sobre a velhice tem sido 

restritivo e linear, sem ultrapassar uma concepção positivista e naturalista da existência 

humana, sobre a qual os seres estão fadados a uma evolução contínua (nascer, crescer, 

reproduzir, envelhecer e morrer).   

Socialmente, o envelhecimento é percebido a partir das características de seus 

membros, que variam de acordo com o quadro cultural no transcorrer das gerações e com as 

condições sócio-econômicas e de trabalho em que se encontram inseridos. Importante 

ressaltar que as desigualdades dessas condições levam às desigualdades no processo de 

envelhecimento. 

De acordo com Guita Debert (1998), a velhice não é uma categoria universal, 

como são as outras etapas da vida, a velhice é marcada e elaborada simbolicamente a partir 

de rituais experenciados no cotidiano, vivenciados pelos sujeitos que contribuem para a 

construção de sua identidade histórica e social. 
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Cronologicamente, a maioria da literatura aponta a idade de 60 anos, como o 

momento a partir da qual, os indivíduos são considerados velhos. Este corte etário é o 

sistema adotado pela Organização das Nações Unidas – ONU, pela maioria dos Estados e 

organismos internacionais assim como pela legislação brasileira.  

O critério cronológico é o mais utilizado quando se precisa delimitar esse grupo 

populacional seja em análises demográficas e epidemiológicas, seja para referenciar o 

planejamento e oferta de políticas sociais ou de serviços.  

A idade cronológica opera com o indivíduo formalmente isolado como uma 

unidade de referência. Aparece nas sociedades ocidentais, como um mecanismo básico de 

atribuições de status (maioridade legal), de definição de papéis ocupacionais (entrada no 

mercado de trabalho), de formulação de demandas sociais (direito á aposentadoria) e da 

construção de uma imagem e lugar social dos indivíduos.  

Assim, da idade cronológica do idoso depende o estabelecimento de direitos e 

deveres sociais e políticos, isto é, do status de cidadão. Da idade cronológica, depende 

também o estabelecimento do princípio geracional, considerado elemento distintivo da 

estrutura social e cultural da sociedade, sendo a idade um elemento de referência definido e 

institucionalizado política e juridicamente pelo Estado. 

A interpretação contemporânea dos momentos da vida humana a partir das idades, 

como ciclos de vida, bem como as diferenças de cada um desses ciclos fazem parte da 

configuração de valores, imagens e idéias que marcam os sujeitos na sociedade moderna, nos 

contextos sociais e culturais. A determinação do curso da vida marcado pela idade envolve 

praticamente todas as dimensões sociais, a família, o trabalho, o grupo de pertença e esta 

presente na organização do sistema social produtivo, nas instituições, no mercado de 

consumo e nas políticas públicas que, cada vez mais, têm como alvo grupos etários 

específicos. 

A representação contemporânea da velhice como um período específico e 

delimitado da vida está presente nas construções sociais que hoje se faz dela. Assim, baseada 

nesta concepção, estudar a velhice como período específico de vida é tratar deste tema desde 

os primórdios dos estudos sociológicos no século XIX, quando se inicia a análise da relação 
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entre as particularidades das experiências sociais e culturais e a universalidade da vida em 

sociedade. 

A velhice como etapa do ciclo de vida é entendida nesta ótica, com significados 

distintos, que dependem do sistema social e simbólico de cada cultura, de cada sociedade. 

Pensar a velhice é assim, analisar as representações sociais dos fenômenos da natureza 

humana relacionando-os ao ciclo de vida.  

No nosso entendimento, as constituições das interpretações sociais da velhice na 

sociedade atual devem ser compreendidas, como formas culturais particulares que dão 

significado e sentido a esta etapa da história de vida dos sujeitos e se configuram em valores 

e idéias específicas que marcam a sociedade moderna. Nos mostram, que a constituição da 

especificidade da velhice, se dá relacionando-a com as construções distintas e concomitantes 

dos outros momentos do ciclo de vida de um sujeito.  

Neste sentido, a noção de sujeito é fundamental para a compreensão dessa nova 

configuração social da velhice. Citando as definições de Sawaia, temos que ser sujeito 

implica: 

 "na apropriação/reapropriação, pelo ser, dos meios que lhe permitam traçar um 

caminho pessoal e original na organização de sua vida, meios que não se restringem apenas à 

capacidade de reflexão, mas à possibilidade de ter esperança e potencializar esta esperança em 

ação”.(SAWAIA, 1999 p. 52). 

O velho hoje é sujeito, um ator social que não está mais ausente dos discursos 

socialmente produzidos. Assistimos hoje, a uma socialização progressiva da velhice que 

anteriormente era tratado no espaço restrito e privado da família, nas palavras de Simone de 

Beauvoir (1990) “na conspiração do silêncio”, e se transforma hoje em uma presença, uma 

questão pública.  

Outras definições aparecem ligadas a velhice, como é o caso da identidade social, 

um campo vasto e rico de possibilidades de desvendamento de significados criados pela 

sociedade para explicar o que é, ou quem é o velho. A construção social da identidade do 

velho evidencia um jogo de contrastes de papéis sociais formando um sistema e criando 

estratégias de diferenciações. 
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Simone de Beauvoir nos fala: “a velhice, como todas as situações humanas, tem 

uma dimensão existencial: modifica a relação do indivíduo com o tempo e, portanto, sua 

relação com o mundo e com sua história”.(BEAUVOIR, 1990, p 32). 

Em verdade, entendemos que “ser velho” compreende um processo dialético capaz 

de inter-relacionar a diversidade dos elementos que compõem a existência social e humana 

do sujeito que envelhece.  

O processo de envelhecimento traz consigo uma relação entre perdas e ganhos que 

depende muito da história de vida de cada sujeito, mas de igual forma, depende das normas 

dos costumes e dos hábitos que influenciam a forma de lidar com a velhice.  

A velhice, antes vista como sinônimo de mendicância, em preto e branco, tal como 

Goya a retrata na sua obra “Dois velhos comendo”, adquire com a instituição e o 

reconhecimento dos seus direitos a partir da proteção da lei, um novo colorido, uma nova arte 

de viver. Neste novo contexto social, o reconhecimento do velho, como sujeito de direitos 

sociais, coexiste paralelamente com a sua desqualificação social, as desigualdades relacionais 

e a estigmatização do seu papel na família e na sociedade. 

Precisamos ter em mente, que a velhice é um fenômeno que se altera no tempo e 

no espaço. Assim, existir como velho hoje em nossa realidade sócio-cultural, implica viver 

em uma relativa situação de estigmatização, discriminação e desqualificação social.  

A identidade dos velhos se constrói pela contraposição da identidade dos jovens, e 

conseqüentemente temos também, a contraposição de suas qualidades e características: 

atividade, força, memória, beleza, destreza, potência e produtividade. Diz Beauvoir:  

“a sociedade destina ao velho seu lugar, 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”.(BEAUVOIR, 1990, p 35). 

A velhice é tratada neste momento histórico como uma etapa da vida caracterizada 

pela decadência física, como um processo contínuo de perdas e dependência, além da 

ausência de papéis sociais, o que cria socialmente uma imagem negativa e uma identidade 

estereotipada da condição dos idosos. 
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Na sociedade contemporânea, ser velho significa, na maioria das vezes, estar 

excluído de vários lugares sociais. O principal deles, o mais valorizado, é o espaço relativo 

ao sistema de produção, ao mundo do trabalho. Estar alijado da produção e do trabalho 

define uma das formas de desqualificação e estigmatização da velhice, que se espalha 

criando barreiras impeditivas de participação nas diversas dimensões da vida social.  

Pensando a partir da lógica social vigente, o que percebemos é que o valor do 

indivíduo é medido por sua produtividade. Fica claro, que nesta sociedade, que se funda nos 

princípios do individualismo, a economia de mercado é avessa às fragilidades e as diferenças, 

portanto, avessa à velhice.  

Nos estudos de Duarte (1986), na sociedade moderna, a ideologia individualista é 

dominante, diferentemente das sociedades tradicionais onde o grupo prevalece em relação ao 

indivíduo.  

“O indivíduo passa a ser um valor social. O decorrente do foco no indivíduo, e não mais 

no grupo, é a percepção de si mesmo como ser inigualável e singular que permite a construção 

individualizada da idéia de trajetória de vida, de ciclo de vida, de projeto de vida e de percepção de 

uma memória individual. Correlata a essa construção da noção de individuo, temos a noção de 

velhice, de tempo histórico que é desconsiderado”. (DUARTE, 1986 p. 14). 

Levi Strauss (1976) nos indica que na sociedade moderna, prevalece uma idéia de 

tempo histórico irreversível, diferente das sociedades tradicionais que encontramos a 

repetição de intervalos de tempo. 

No decorrer dos séculos XIX e XX, as classificações e construções sociais das 

diferentes etapas do ciclo de vida se tornam um sistema dominante de idéias no estudo da 

sociedade, tendo por importante colaboradores na construção e compreensão das etapas da 

vida como marcador social de análise o trabalho de Áries (1983) e Hareven (1999) que 

caminham na direção de particularizar os estudos da sociedade com novos recortes de 

família, gênero e geração. 

Assim, percebemos que o processo de demarcação das etapas da vida na 

construção social da velhice é recente, e esta ligada às novas configurações das relações 

sociais entre trabalho e capital no sistema capitalista de produção.  
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Joel Birmam analisando a questão pontua:  

“Entrando em pauta a possibilidade sócio-política de reprodução e acumulação da 

riqueza, as diferentes etapas etárias da história do indivíduo passaram a adquirir valores diversos, 

de acordo com as suas possibilidades para a produção de riqueza. A velhice passa assim a ocupar 

um lugar social dito marginalizado na medida em que já teria realizado seus potenciais produtivos, 

perde então o seu valor social enquanto sujeito”. (BIRMAN, 1995 p.53). 

O modo pelo qual a vida é periodizada é uma dimensão central para a compreensão 

das formas de sociabilidade em diferentes contextos sociais. 

Falar da periodização da vida e das relações entre as gerações implica em mostrar 

como um processo biológico é investido culturalmente, elaborado simbolicamente e 

socialmente por rituais marcando fronteiras entre idades pelas quais os indivíduos vivenciam 

e passam no percurso de suas vidas. 

Bourdieu (1983) em um estudo que trata da juventude, da vida e das relações entre 

gerações nos diz que as categorias e os grupos de idade são elementos privilegiados para dar 

conta da plasticidade cultural e das transformações sócio-históricas da sociedade. 

Os estudos das mudanças nos diversos períodos da vida dão conta das 

configurações culturais das sociedades, torna-se uma dimensão fundamental na compreensão 

da produção e reprodução da vida social. 

Para Beauvoir:  

“É o sentido que os homens conferem à sua existência, é seu sistema global de valores 

que define o sentido e o valor da velhice. Inversamente: através da maneira pela qual uma 

sociedade se comporta com seus velhos, ela desvela sem equívoco a verdade – muitas vezes 

cuidadosamente mascarada – de seus princípios e de seus fins” (BEAUVOIR, 1990, p.34).  

Desde as sociedades antigas, estão presentes estas mudanças e ambigüidades no 

conceito de velhice e nas possibilidades de participação das pessoas idosas nas estruturas 

sociais e econômicas. 
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Os conceitos sobre a velhice, em geral, tendem a homogeneizar um coletivo, cujo 

único elemento comum é pertencer a uma determinada idade social e culturalmente 

determinada. 

Neste cenário social, que cultua a produtividade, a individualidade, a juventude, a 

força física e a imagem, encontramos difundido o horror à velhice, à decrepitude e à 

dependência a ela associada.  

Imagens positivas da velhice não fazem parte do nosso ideário social, pessoas que 

estão nesta etapa da vida e que fogem aos referenciais ligados à fragilidade, perdas e déficits 

estão fora de lugar. Usando a expressão de Almeida “são velhos atípicos, pessoas que nunca 

envelhecem, velhos jovens”. (ALMEIDA, 1998,p.42) 

Já nos velhos nos deparamos com uma busca constante, esforços significativos 

para retardar a velhice, uma forma de resistência, de se manter socialmente inserido, afastam 

seus sinais aparentes físicos e biológicos da velhice. O que entendemos e identificamos como 

comportamentos de negação, dificuldades em aceitar este rótulo de “velho” e a fragilização e 

exclusão social deles decorrente. O velho é assim, o outro socialmente indesejado, 

espelhando o não ser da sociedade capitalista contemporânea. 

O processo de desqualificação social dos idosos se inicia com a concessão da 

assistência ou ligação aos serviços sociais (aposentadorias e pensões) o que remete a uma 

degradação do status do indivíduo na medida em que é designado publicamente como 

dependente do Estado, essa designação e rotulagem acabam por afetar a imagem social do 

sujeito. Na análise de Paugam, 

 “Recorrer à assistência foi sempre descrito como uma experiência humilhante, que pode 

introduzir uma profunda mudança no itinerário moral de um indivíduo. A freqüência regular aos 

serviços sociais é, de fato, a manifestação autêntica da dependência e, por isso mesmo, da 

inferioridade social”. (PAUGAM, 2003, p 56). 

Esses significados citados sobre ser velho em nossa sociedade, representam uma 

amostra da totalidade de definições elaboradas a respeito do idoso enquanto sujeito social e, 

nos faz entender a sua desqualificação como parte excluída desta sociedade que cultua o 

produtivo e o novo. 
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A velhice como categoria social, tem um tempo e um espaço próprio, seu tempo é 

o passado, seu lugar os espaços da intimidade e privacidade, refúgio das lembranças. 

Portanto, há na sociedade atual, uma incompatibilidade entre velhice, presente e futuro, entre 

velhice e espaço público que fica restrito a espaços que funcionam como lugar da ociosidade, 

“para ver o tempo passar”, no dizer popular. 

Segundo Ecléa Bosi ao analisarmos os tempos da velhice e suas memórias temos 

que estar atentos, pois:  

"O tempo social absorve o tempo individual que se aproxima dele. Cada grupo vive 

diferentemente o tempo da família, o tempo da escola, o tempo do escritório... em meios diferentes 

ele não corre com a mesma exatidão (...) Isto é o que garante a individualidade da memória” 

(BOSI, 2001, p. 418). 

Na velhice, a memória de cada sujeito está relacionada à sua identidade ao seu 

trajeto de vida. A memória é portadora de um conjunto de referências sociais vividas e 

cotidianamente atualizadas pelos indivíduos nas práticas sociais individuais e coletivas.  

Partimos do pressuposto de que a memória é como nos afirma Velho (2001) “uma 

categoria social”, categoria está que se expressa na relação entre os significados e a ação dos 

sujeitos, que permite aqueles que envelhecem, rearticular um campo de significados ou um 

habitus, nas palavras de Bourdieu (1996) em que se podem compreender as relações dos 

sujeitos com sua história, as relações vividas entre o presente e o passado. 

O Habitus, termo criado por Bourdieu (1996) é um conjunto de esquemas 

incorporados à vida do sujeito desde as primeiras experiências socializadoras e que 

constantemente se repõem e se reatualizam na trajetória da vida, demarcando um campo de 

sentido onde operam os vetores que formam e constroem a realidade da vida. 

Letícia Ferreira ao estudar a memória e a construção da identidade social na 

velhice nos relata o seguinte: 

“Discutir o papel da memória no processo de envelhecimento significa, pois, abordar o 

lócus privilegiado de construção da identidade do ser velho e as estratégias de afirmação nos 

espaços sociais. Refletindo todo um universo de representações e significados, a memória, 

atualizada pela categoria lembrança, constitui ela própria, uma representação que os sujeitos fazem 

da sua vida, é do mundo vivido que as identidades se constroem e se afirmam e é do passado que os 
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velhos se nutrem. É de sua trajetória que se apropria da idéia do eu individualizado, formulado 

através do desempenho de vários papéis sociais, sendo exatamente esses papeis que irão 

dimensionar a sua identidade”.. (FERREIRA, 1998, p.208). 

Remetendo os velhos ao passado e restringindo-lhes os limites da vida no presente, 

qualquer associação e aproximação entre velhice e projeto de vida causam estranheza. A 

velhice hoje é então o outro indesejado, espelhando o não ser da sociedade. 

Tomando de empréstimo a afirmação de Thomaz Szasz, quando procura mostrar 

que: "O homem social teme o outro”, percebemos que a velhice é temida, foge-se dela, é 

levada a assumir o lugar da diferença, a reafirmar o ser e o deve ser da sociedade que a 

produz, que a classifica como um problema social numericamente expresso, o que explica 

mais não justifica a sua negação, desqualificação e banimento. (SZASZ, 1976 p. 328). 

Para nós o que importa é a compreensão dos mecanismos que contribuíram para 

que a velhice viesse a constituir-se como categoria social singular e as representações a ela 

associadas. Entendemos que às imagens e representações da velhice no contexto da 

sociedade atual e no âmbito da cultura são bastante amplos. Apreendidas como uma 

dimensão da práxis humana, as imagens e representações sociais da velhice são tecidas em 

um movimento constante e dinâmico entre o real e o imaginário da sociedade.  

Na visão de Vera Almeida, as imagens da velhice encontram-se  

"Diluídas nas várias práticas sociais e presentes nos mais ínfimos atos da vida cotidiana, 

as representações da velhice fluem dos múltiplos poros da sociedade moderna frente a um campo 

significativamente vasto ao recurso, ao corte analítico” (ALMEIDA, 1998 p. 47). 

A imagem da velhice retratada pela mídia em suas reportagens e campanhas 

publicitárias evidencia a importância socialmente posta e estabelecida a estes sujeitos. Neste 

processo de comunicação o apelo aos valores difundidos não é resultado de uma elaboração 

clara e consciente, mas sim, emerge do consciente valorativo que define o papel do velho em 

nossa sociedade.  

Elaborada a partir dos códigos da cultura social vigente, a mídia em suas inserções 

opõe de modo drástico, juventude e velhice, explicitando a dinâmica individualista neoliberal 

do mercado que valoriza a juventude pela aparência, vigor físico e capacidade produtiva e 
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afasta a velhice associada à doença, fragilidade e dependência, um verdadeiro peso social, 

um impedimento à evolução e crescimento do curso social da vida.  

È oportuno neste sentido, lembrarmos do pensamento de Bourdieu que considera: 

“A cultura que une (intermediário de comunicação) é também a cultura que separa 

(instrumento de distinção) e que legitima as distinções compelindo todas as culturas (designadas 

como sub-culturas) a definirem-se pela sua distância em relação à cultura 

dominante”.(BOURDIEU, 2001, p. 11).  

Assim, no mundo das imagens, a identidade dos velhos, o que é oferecido e 

percebido pela sociedade é uma velhice caricaturada, que nega a singularidade do ser, uma 

velhice negativamente elaborada por oposição as demais etapas da vida, uma velhice 

uniforme, estereotipada e banalizada. 

Goffman (1995) nos lembra que, a identidade revela a representação do outro e ao 

mesmo tempo oferece uma análise da posição e importância das relações sociais a partir das 

quais foram constituídas entre o sujeito e esse outro relacional.  

Assim, percebemos que a desqualificação da velhice é uma realidade vivida 

cotidianamente por estes sujeitos em nossa sociedade. 

Reiteramos aqui a nossa concordância com Adorno, que analisando as elaborações 

sociais da mídia afirma: "(...) não podemos esquecer que a imprensa é uma expressão 

pública, é uma expressão da população” (ADORNO, 1995, p. 186). 

A velhice e o envelhecimento são construídos a partir das interdependências entre 

o envelhecimento humano e social trazendo à reflexão as questões epistemológicas que têm 

diferenciado as diferentes correntes de pensamento nesta área do pensamento.  

O estudo dos fenômenos do envelhecimento traz questões epistemológicas 

complexas, percebidas a partir da própria dificuldade de se conceituar o envelhecimento, o 

envelhecimento físico, o envelhecimento social de base demográfica, o envelhecimento 

social relacionado á inserção na vida econômica e ao mundo do trabalho.  

Os diferentes ângulos de estudo e análise que o envelhecimento suscita são 

tributáveis as diversas áreas do conhecimento científico, cujos quadros epistemológicos 
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podem, muitas vezes apresentar divergências entre elas, nas observações de Quaresma (2006) 

“ser conflituais entre si”.  

Portanto necessitam de decifrações, é necessário conhecer as interdependências 

entre o envelhecimento humano e social, o seu impacto nas estruturas familiares, na 

economia, na proteção social, no direito, nas representações sociais sobre a vida, nas práticas 

culturais, na relação com o tempo, à história e a memória. 

1.2 -TEORIAS SOBRE O ENVELHECIMENTO 

No contexto mundial o livro A Velhice de Simone de Beauvoir publicado no Brasil 

em 1970, quebra a “conspiração do silêncio” que caracterizava o tratamento desse tema nas 

ciências sociais.  

Mudanças culturais e sociais se processam, uma nova categoria social é produzida, 

os idosos, um grupo populacional cada vez mais significativo, que impõe um novo recorte 

social. Como vimos, a velhice foge à esfera privada e familiar e se transforma em uma 

questão de interesse público que necessita de modos específicos de análise, precisa ser 

apreendida pela sociedade e receber por parte do Estado e suas instituições uma 

discriminação positiva nas formas de atendimento, gestão e intervenção e legitimidade no 

campo das preocupações sociais. 

A partir da geração de novos conhecimentos científicos sobre a área com o 

surgimento da geriatria e da gerontologia e da disseminação das teorias que explicam o 

envelhecimento, é que a velhice ganha visibilidade no meio acadêmico.  

Sintetizando o entendimento, a significação e a explicação da velhice encontramos 

três grandes concepções teóricas aceitas, são elas: as teorias biológico-fisiológicas, 

psicológicas e sociais. 

A questão da idade inicia o cerne da discussão destas teorias. A idade como 

categoria usada para medir a inserção biológica, física e mental passa a ser analisada, se 

desenvolvendo principalmente na biologia e psicologia, influenciando o surgimento da 

corrente desenvolvimentista. Corrente referenciada a Piaget (1992)., marcou uma concepção 

da análise do desenvolvimento humano em função da idade, o que trazido para os estudos do 

envelhecimento veio dar lugar às pesquisas centradas sobre as alterações dos processos 
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biológicos e psicológicos como conseqüências da velhice, enfatizando as questões das 

perdas, isolando este fenômeno da historicidade que o acompanha. 

Nas Teorias biológicas/fisiológicas envelhecer é um fenômeno natural dos seres 

humanos. As terias biológicas buscam determinantes ou marcadores dessa fase da vida.  

Os pesquisadores a definem como uma série de mudanças letais que diminuem as 

probabilidades de sobrevivência do indivíduo. Hoje, com o advento da genética, consideram-

se os aspectos moleculares. As principais teorias biológicas postuladas são: imunológica, 

genética, erros na síntese protéica, uso e desgaste, radicais livres e falências neurológicas e 

endócrinas. 

Como referem Christian Lalive D’Èpinay (1996) e Jean François Bickel (1996), 

citados por Maria de Lourdes Quaresma  (2006), estamos perante uma visão determinista do 

ciclo de vida, criticada por não ser a idade o fator que melhor explica as alterações e os 

problemas das pessoas que envelhecem. 

As teorias psicossociais englobam estudos sobre gerontologia social com o 

objetivo de explicar o fenômeno do envelhecimento e sua influência sobre fatores culturais, 

psicológicos, históricos, existenciais, sociais e/ou até mesmo por um sistema integrativo de 

fatores. Essas teorias dividem-se em três abordagens, conforme o paradigma que propõem: 

mudança ordenada, a contextualista e dialética.  

Para Anita Néri (1998), principal pesquisadora do tema da psico-gerontologia no 

Brasil, o que se espera destas teorias sobre o envelhecimento ou do desenvolvimento do 

indivíduo é que descreva e explique as mudanças comportamentais que acontecem ao longo 

do tempo, e que caracterize as diferenças existentes entre indivíduos e grupos com relação a 

como e por que se desenvolvem e sobre como e por que envelhecem dessa ou daquela 

maneira.  

Destas teorias, as mais difundidas no Brasil são: Paradigma de mudança ordenada 

ou Teoria do desenvolvimento da continuidade proposta por Carl Jung (1930) que explicita 

que cada idade tem um tema básico e suas próprias tarefas e metas; As oito idades do ser 

humano - Erik Erikson (1950) a velhice, era vista como o processo de auto-aceitação, o 

desenvolvimento de integridade da história pessoal e formação de um ponto de vista sobre a 
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morte; O paradigma contextualista - Desenvolvimento adulto e envelhecimento baseado em 

eventos de transição - Relógio social – Neugarten (1969)1. 

O curso de vida das pessoas é figurado pelas crenças culturais sobre como devem 

ser as biografias individuais, por seqüências institucionalizadas de papéis e posições sociais, 

por restrições e permissões legais e informais em relação aos desempenhos e aos papéis 

esperados para cada idade e pelas decisões das pessoas; orientação dialética - Paradigma de 

desenvolvimento ao longo de toda a vida (life-span) de Klaus Riegel (1979), que fala que no 

desenvolvimento adulto, a abordagem dialética percebe as pessoas como organismos ativos 

em mudança, em contínua interação com um ambiente igualmente ativo e em mudança. 

Atenção especial é dada aos pontos de transição. Suas principais categorias de influência são 

as de natureza inato-biológica, individual-psicológica, cultural-psicológica e natural-

ecológica.2 

As teorias sociológicas sobre o envelhecimento são classificadas de acordo com as 

gerações, para que seja possível conhecer suas origens intelectuais e a contribuição das 

teorias anteriores para novas explicações.  

A primeira geração compreende teorias elaboradas entre 1949 e 1969. Sua unidade 

de análise é primordialmente o indivíduo, sendo abordados fatores como papéis sociais e 

normas para explicar o ajustamento ao inevitável declínio decorrente do envelhecimento. 

Essa geração é chamada nível micro social.  

A segunda geração abrange teorias elaboradas entre 1970 e 1985, que se 

concentram nas transformações das condições sociais, as quais influenciam o processo de 

envelhecimento e a situação social dos idosos. É chamado nível macro social. A terceira 

geração agrupa teorias que criticam e sintetizam as proposições das anteriores a aliam os 

níveis micro e macro social de análise. 

Até o final da década de 60, duas grandes teorias dominavam os enfoques no 

interior das análises sobre o envelhecimento social: a teoria da atividade (CAVAN 1965) e a 

teoria do desengajamento social (CUMMING E HENRY 1961).  

                                                 
1 Estas teorias são trazidas por Maria de Lourdes Quaresa em sua análise sobre a formação gerontologica na 
Europa. 
2 Quaresma(2006) e Debert(1999) utilizam-se destas teorias em sua construção antroplologica da velhice.Ver 
conteúdo na bibliografia citada. 
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Em ambas as teorias, a velhice é definida como um momento de perda de papéis 

sociais, e cada uma delas tenta entender como se dão o ajustamento social e pessoal a esta 

situação de perda, o grau de conformidade e o nível de atividades dos idosos. A velhice é 

aqui tratada do ponto de vista individual, cabe ao sujeito a solução de seus problemas. 

A teoria do desengajamento (CUMMING E HENRY 1961) explicativa dos 

processos do envelhecimento se contrapõe a teoria da atividade de Orbach (1979) e 

Hochshild (1975) que enfatiza que as perdas dos papeis sociais são conseqüências do 

declínio biológico e psicológico que acelera o desenvolvimento do envelhecimento e 

posteriormente a teoria da continuidade de Atchley (1971) e Rosow (1979) que esclarecem 

que a importância dos papeis sociais está associada á reconstrução da identidade possível 

apesar do avanço da idade.3  

Importante ressaltar que a teoria da continuidade é na opinião de Anita Néri (1998) 

a que melhor aborda o envelhecimento como um continuum da existência. 

Nas últimas décadas, a partir da evolução de estudos e pesquisas realizadas no 

campo social do envelhecimento, se tornam mais complexas as discussões sobre o tema. 

Surgem as Teorias sociais da 3° geração A teoria crítica concentra-se em duas dimensões – a 

estrutural e a humanística – e apresenta como base para a investigação gerontológica os 

conceitos de poder, de ação social e de significados sociais.  

Segundo Siqueira (2002), estas teorias tem como proposições: a subjetividade e a 

dimensão interpretativa do envelhecimento; A práxis, entendida como a de envolvimento em 

ações que visem a mudanças, como propostas de políticas públicas para a população idosa; A 

união entre acadêmicos e profissionais, por meio da práxis, para uma produção de 

conhecimentos que aborda o envelhecimento como um processo de emancipação; A crítica 

necessária ao conhecimento existente, à cultura e à economia vigentes para a criação de 

modelos positivos de envelhecimento que ressaltem a força e a diversidade do processo. 

O que marca o debate atual são dois modelos antagônicos de análise. O primeiro 

pensamento difundido por Haddad (1993) se constrói em um quadro analítico situando o 

idoso vivendo em situação de abandono e pauperização a que é relegado socialmente 

responsabilizando a família pelos seus cuidados.  

                                                 
3 Detalhamento sobre as teorias da atividade e da continuidade destes autores, consultar Quaresma (2006). 
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Nesta colocação a velhice é associada à definição da aposentadoria e estabelece 

uma relação entre o fim do trabalho assalariado e o fim da vida. A problemática da 

dependência está inserida nas políticas relativas á gestão deste grupo social. Como o conceito 

de dependência se associa a noção de incapacidade, perda da autonomia que são associados à 

velhice. 

A crítica a essa abordagem pontua que suas afirmações corroboram para alimentar 

os diversos estereótipos da velhice como período de retraimento por conta da sua fragilidade, 

de doenças recorrentes e da pobreza, um momento de dependência e passividade que 

legitima políticas públicas de caráter assistencial, baseadas na visão do velho como um ser 

doente, isolado, abandono que precisa ser mantido pelo Estado. A idéia de vulnerabilidade 

associada á velhice é fator desencadeante no surgimento de normas constitucionais de 

garantia de direitos além de legitimar a criação de políticas sociais de assistência 

transformando os idosos em sujeito social. 

A segunda corrente de análise apresentada por Salgado (1992) identifica os velhos 

como seres ativos, capazes de dar respostas aos desafios que enfrentam em seu cotidiano, 

redefinindo sua experiência de forma a se contrapor aos estereótipos ligados à velhice. Essa 

corrente é levada aos extremos, muitas vezes rejeita as imagens e determinações da velhice 

ao considerar que a idade não é um marcador pertinente na definição das experiências 

vividas. Esse modelo acaba encontrando coro com os discursos dos analistas financeiros do 

Estado interessados em reduzir os custos dos benefícios sociais e aposentadorias e com 

aqueles imbuídos em transformar o envelhecimento em um novo mercado de consumo e os 

que se propõe a adiar a velhice através da adoção de novos estilos de vida, dietas, exercícios, 

cosméticos e etc...  

A grande disseminação dessa teoria parece estar criando uma cultura da atividade, 

estimulando a crença de que as pessoas idosas são as principais responsáveis pelas condições 

favoráveis do seu envelhecimento, o que Guita Debert (1999) denomina de “reprivatização 

da velhice”. 

É a partir desta corrente que se dá à invenção da Terceira Idade, que revela uma 

nova experiência e compreensão do envelhecimento, que segundo Laslett (1987) faz surgir 

nas sociedades ocidentais contemporâneas, “uma comunidade de idosos e aposentados, 

pessoas saudáveis, com relativa independência financeira, autônoma, com disposição de 
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continuarem no domínio de suas vidas e que lutam por seus interesses pessoais e 

sociais”.(LASLETT, 1987, p 7). 

O surgimento das necessidades decorrentes da velhice e das condições estruturais e 

históricas produzidas a partir do crescimento demográfico desta etapa da vida humana, traz a 

tona, nos pesquisadores brasileiros, à prudência em perceber que essas necessidades dizem 

respeito não só á dimensão biológica, denunciam a necessidade de reconhecer também a 

questões sociais, econômicas, psicológicas e jurídicas direcionadas as parcela idosa da 

sociedade que precisam ser elucidadas. 

Em nome da equidade dos conhecimentos sobre os velhos, estes novos sujeitos 

sociais, faz-se necessário um aprofundamento analítico do fenômeno da velhice, uma atenção 

mais eficaz das situações particulares que envolvem o envelhecimento, além das relações 

sociais definidas como relações sociais de desqualificação, exclusão e marginalização 

decorrentes unicamente do fato de estarem inseridos em uma sociedade que valoriza a 

juventude, o novo, que não considera suas experiências sociais e culturais, apesar da sua 

crescente força política reivindicativa de espaço e direitos sociais.  

O envelhecimento como tema social se impõe à realidade contemporânea 

brasileira, buscando aprofundamento e investigação frente ao seu caráter inédito determinado 

a partir do volume demográfico dos idosos, do seu custeio social/econômico e do caráter 

revolucionário na contemplação e contextualização de estudiosos e pesquisadores.  

Assim, a transformação da velhice como objeto de estudo no Brasil se dá a partir 

dos desafios enfrentados pela sociedade contemporânea, pelo fato dos idosos corresponderem 

a uma parcela da população cada vez mais representativa do ponto de vista social e 

demográfico com todas as decorrências que este fato resulta. 

No entendimento de Potyara Amazoneida, o progressivo envelhecimento da 

população brasileira, 

“Constitui um fenômeno sócio-político inédito e sustentado, que produziu uma 

reviravolta nos meios intelectuais e políticos contemporâneos, a partir do último quarto de século 

XX, o interesse pelos assuntos gerontológicos tornou-se, pela primeira vez na história da 

humanidade, tão relevante, que suplantou o domínio dos assuntos relacionados à infância e a 

adolescência”. (POTYARA, 2006, p. 129). 
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Os primeiros estudos sobre envelhecimento nasceram no campo médico e tratavam 

do processo do envelhecimento orgânico, concebido como um desgaste fisiológico. A 

associação entre velhice, doença, incapacidade dependência vai sendo desmistificado a partir 

dos resultados apresentado pelos novos estudos epidemiológicos sobre doença e dependência 

dos velhos que põe em evidência a influência dos fatores sociais, econômicos, culturais e 

ambientais na gênese da velhice. 

Esses estudos foram amplamente difundidos e pesquisas médicas começam a ser 

realizadas no sentido de se estudar os agravos de saúde acometidos na velhice, intervenções 

necessárias para tratá-la e a melhor forma de preveni-los ou retarda-los. 

Mais tarde surgem estudos que tratam das políticas de aposentadoria como 

marcador do início do processo de envelhecimento. Analisa-se a partir daqui o custo 

financeiro do envelhecimento, estabelecendo-se uma relação entre população trabalhadora e 

aposentados e a melhor forma de manter um equilíbrio de despesas para os governos. 

A dependência dos velhos nestes estudos assume um papel de construção social na 

identidade dos idosos enquanto sujeito beneficiário de políticas públicas de proteção social, 

por sua caracterização como pessoas dependentes que precisam de ajuda para satisfação de 

suas necessidades básicas e/ou das suas atividades cotidianas de vida. 

Como tem sublinhado Guillimard, a dependência dos velhos, como objeto das 

políticas sociais,  

“não escapou ao processo de categorização inerente a uma das lógicas dominantes do 

funcionamento das políticas sociais – elaborar e manipular estatutos que têm como conseqüência 

trabalhar sobre as identidades dos grupos sociais abrangidos e sobre a sua possibilidade de aceder 

ao estatuto que confere os direitos” (GUILLIMARD, 2000 p.25). 

No estudo sociológico da construção social da velhice, mediações concretas foram 

criadas na busca de se compreender a heterogeneidade das experiências no interior dos 

grupos sociais, cujo conceito de classe não mais dava conta, novos recortes passaram a ser 

utilizados: idade, gênero e raça aparecem como dimensões privilegiadas nas análises das 

mudanças ocorridas nas relações sociais, na sociedade contemporânea. Dimensões estas que 

tem se mostrado fundamental na compreensão das experiências dos atores sociais intitulados 

diferentes na organização do atual tecido social. 
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Analisando a heterogeneidade da velhice encontramos quatro elementos 

recorrentes dos estudos que pretendem explicar o fenômeno do envelhecimento no Brasil.  

O primeiro destes elementos tende a explicar a velhice a partir dos estudos 

demográficos, que são utilizados para traçar o perfil da população idosa brasileira e serve de 

embasamento para a formulação de políticas públicas específicas, além de enfatizar o custo 

assistencial desta categoria social no orçamento atual e futuro da máquina pública. 

Essa corrente é utilizada por estudiosos interessados em legitimar uma 

preocupação teórico-acadêmica com a velhice buscando ações concretas visando promover a 

idéia de se buscar um envelhecimento bem sucedido e produtivo. Encontramos inseridos 

nesta corrente, pesquisadores como: Ana Amélia Camarano, Berquó, Solange Kanso, Maria 

Tereza Pasianato entre outros, que defendem que este aumento quantitativo de idosos e da 

sua longevidade traz por conseqüência uma maior visibilidade a velhice. 

Essa problemática tem como base os estudos demográficos e a viabilidade de 

gestão e custeio e impõe-se nos campos: político, administrativo, econômico e financeiro do 

governo.  

Analisando a importância social e demográfica de se estudar o envelhecimento 

populacional Elza Berquó pontua: ”O crescimento da população idosa torna-se cada vez 

mais relevante porque ela já supera aquela da população total” (BERQUÓ, 2000 p. 7). 

Neste grupo os estudos sobre a velhice tendem a valorizar o problema do 

envelhecimento populacional de uma forma homogeneizada que por conta do seu 

crescimento contínuo se transforma em um problema nacional. Não se trata apenas de 

melhorar as condições de vida do velho ou propor formas de bem estar que devam 

acompanhar o avanço da idade, ou ainda, empreender cálculos de controle de contribuições 

adequadas ás despesas com aposentadoria, trata-se agora, de apontar os problemas que o 

crescimento da população idosa traz para a perpetuação da vida social, contrapondo-o à 

diminuição das taxas de natalidade. Busca-se o desenvolvimento de capacidades para 

conhecer e reconhecer a pessoa idosa,  através de  uma relação  de não dominação, de escuta, 

com o distanciamento necessário a uma intervenção profissional e no questionar constante  

dos  seus limites  na base da ética e dos direitos, são estes os eixos da reflexão formativa no 

sentido da prática e na filosofia de abordagem a questão da velhice.  
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Estudando os efeitos do envelhecimento da população brasileira Amélia Camarano 

destaca: 

“Longa sobrevivência tem feito parte dos sonhos da população mundial ao longo da 

história. (...) Embora esse processo tenha sido desejado pela sociedade, de ter sido resultado de 

políticas e incentivos promovidos pela sociedade e pelo Estado e do progresso tecnológico, as 

suas conseqüências têm sido, em geral, vistas com preocupações por acarretarem pressões 

para a transferência de recursos na sociedade. Várias questões têm sido levantadas pelos 

vários campos do conhecimento. A principal questão colocada pela demografia é sobre a 

existência de uma associação entre envelhecimento populacional e dependência. (...) o 

entendimento do processo de envelhecimento da população brasileiro parte do 

reconhecimento da existência de importantes desafios colocados por esse processo à 

sociedade”. (CAMARANO, 2002 p.88). 

Pensar o envelhecimento e aumento da longevidade pressupõe analisar as 

referências ao ônus apresentados nos estudos econômicos geralmente associados aos idosos. 

No momento atual, onde o mundo do trabalho assiste a precarização das suas 

relações, a redução de vagas e o subemprego que alcança índices alarmantes, a 

universalização das aposentadorias somadas aos programas de renda mínima que garantem 

aos idosos direitos sociais dos quais estão excluídas as demais parcelas da população, 

reforçam as diferenças e consolidam a atribuição de ônus aos idosos, de peso social pelo alto 

custo da assistência e previdência social que lhe são direcionadas.  

Sposati chama atenção para a forma como são vistas as conquistas dos direitos 

sociais dos idosos que supõe um pacto entre Sociedade-Mercado-Estado sob a égide da 

universalização da cidadania.  

“Sob o entendimento da hegemonia econômica neoliberal, os programas sociais são 

geridos pelo princípio da alta rotatividade, deslocando-se para o indivíduo a responsabilidade em 

superar riscos sociais. Sob este princípio, não são geradas garantias sociais, mas ‘permanências de 

acesso’ como se fossem vistos temporários para o mundo da proteção social. Quando não 

temporários, a condição da garantia social é tão rebaixada em seu alcance e padrão de qualidade 

que não consegue afiançar autonomia ou segurança aos cidadãos que são seus usuários”. 

(SPOSATI, 2002 p 17-19). 
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Neste grupo, ganham força os estudos que tratam das políticas sociais direcionadas 

a velhice, as aposentadorias e pensões. Estes pesquisadores tratam de analisar principalmente 

o custo do envelhecimento social, estabelecendo uma relação entre população ativa, que se 

encontra no mercado de trabalho e contribui para a manutenção do sistema previdenciário e 

os custos sociais de políticas de assistência e aposentadorias.  

Simões, analisando a questão nos mostra que esta corrente é parte do discurso do 

Estado, quando trata dos custos de pensões, da aposentadoria e da saúde e fazem projeções 

que se tornam uma: ”Crônica da crise anunciada, que prevê uma desestabilização social em 

decorrência do envelhecimento populacional” (SIMÕES, 1995, p 6). 

O segundo foco de análise da heterogeneidade da velhice brasileira faz uma crítica 

ao capitalismo e a forma como ele se impõe no contexto brasileiro. A base de entendimento 

desta corrente nos clarifica que o velho por não se constituir em mão de obra produtiva é 

desvalorizado e abandonado pelo Estado e pela sociedade. A miséria e exclusão que 

acompanha grande parte deste segmento da população brasileira, pelos agravos do 

capitalismo neoliberal tornam-se mais graves, aguçados e agudos na velhice. 

Essa forma de perceber a velhice recebe formulações variadas e seguem 

afirmações compatíveis como o pensamento de Featherstone, Goffman, Peixoto, Haddad e 

Salgado.   

Featherstone nos chama atenção de como é vista e representada à velhice na ordem 

social atual:  

“É com os olhos da juventude que se percebe a velhice. Ela é vista como declínio, 

sobretudo, como impossibilidade de ser positivamente valorizada na medida em que já ultrapassou o 

ponto máximo do ciclo de vida, seja do ponto de vista da capacidade produtiva, física e psíquica, 

com a perda gradual da capacidade de controle do corpo e da mente”. (FEATHERSTONE, 1998 

p.17). 

Para estes pesquisadores, tratar da velhice na sociedade capitalista atual é traçar um 

quadro de perda de status social do indivíduo envelhecido em virtude da sua exclusão do 

processo produtivo, nessa perspectiva o idoso se transforma em um peso social para a família 

a sociedade e para o Estado. 
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Erving Goffman (1988) desenvolve o conceito de estigma como uma discrepância 

entre identidade social virtual e a identidade social real. Para ele esta discrepância ocorre 

quando um atributo de um dado indivíduo o coloca como pertencente a uma determinada 

categoria sobre a qual se derivam conotações pejorativas, como a fragilidade decrepitude no 

caso da velhice, que “são absorvidas e instituídas socialmente como características 

identitárias do sujeito”. (GOFFMAN, 1988, p.65) 

Goffman coloca ainda, que as temporalidades do ciclo de vida marcam segregações 

entre elas, definem e institucionalizam as idades, os costumes, as identidades.  

“A percepção das diferenças e singularidades das idades se dá neste contexto da 

ideologia individualista. Baseada nesta ideologia e na interpretação contrativa entre dois momentos 

do ciclo da vida – a juventude e a velhice – é que se desenvolve a polaridade entre um e outro 

instante da vida e que se estabelece um valor referente a cada um. (...) dá-se assim a aparição da 

velhice como um estigma”. (GOFFMAN, 1995, p 26). 

Face aos novos riscos sociais provocados pelo envelhecimento populacional, os 

países têm resistido em aumentar os gastos sociais frente às demandas cada vez maiores que 

tendem a se concentrar na velhice. O grande problema reside no fato de que essas demandas 

tendem a crescer continuamente. Como conseqüência disso, o Estado tem diminuído o seu 

comprometimento com a efetivação dos direitos sociais desse grupo populacional, seja 

elevando a idade para o acesso a aposentadorias, seja reduzindo o raio de proteção social 

pública, optando por políticas sociais focalizadas. 

Já Peixoto (2000) coloca que com o desenvolvimento da associação dessas idéias 

não se faz sem á percepção da velhice como um problema, seja no plano social, seja no 

individual. Para este autor,  

“a lógica da ideologia individualista está presente também na constituição da velhice 

como um valor social. Teme-se e, ao mesmo tempo, valoriza-se este prolongamento da vida, (...) 

estando à figura do velho negativamente presente no nosso imaginário, (...) Assim, se estabelece a 

sua exclusão social que se dá paralelamente ao advento da aposentadoria para a população 

trabalhadora, associando-a a idéia de decrepitude, fragilidade e pobreza”. (PEIXOTO, 2000 p. 99). 

O ganho coletivo do prolongamento da vida humana tem se traduzido e atualmente 

é considerado um perigo, um risco, uma ameaça á reprodução da vida social por parte dos 
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governos, se tomarmos por base os custos associados à velhice, se consideramos os valores 

produzidos pelas aposentadorias, pela cobertura médico-assistencial e por programas 

assistenciais direcionados aos idosos que são apresentados socialmente como indicadores da 

inviabilidade do sistema de proteção social brasileiro. O que, em nossa análise culpabiliza 

assim, os idosos pela ineficiência de garantias e de proteção do próprio sistema social sem 

levar em conta a ineficiência do Estado em gerir as políticas sociais deste grupo social. 

Nas proposições de Haddad, 

“se a vida da maioria dos brasileiros nada significa, não é difícil concluir que os mais 

fatigados, fragilizados, improdutivos representem um grande peso. (...) o drama da velhice vivido 

por crescentes segmentos da população, constitui a mais contundente denúncia da trajetória de vida 

imposta pelo reino do capital”. (HADDAD, 1994 p. 23). 

O tempo da produção, circulação e consumo de mercadorias é o tempo presente, 

linear e rápido, que anda sempre na frente, que tem pressa. Nesta nossa temporalidade, o 

passado, a memória, a velhice, enfim, conta muito pouco. Na afirmação de Salgado, 

”O século atual recebeu e desenvolveu essa imagem negativa da velhice, 

sobretudo a fragilidade bio psíquica e a decadência. Isso aconteceu exatamente em uma 

época em que crescia a moral que valoriza o homem pela sua força física e capacidade de 

produção. Como resultado, a importância social dos idosos e as funções a eles atribuídas se 

tornaram praticamente inexpressivas. (...) Hoje, ressalta-se no velho, apenas as perdas. 

Nunca se enaltecem as suas conquistas”. (SALGADO, 1992 p.158). 

O terceiro enfoque sobre a heterogeneidade da velhice traz uma crítica à cultura 

brasileira que tende a valorizar o jovem e o novo, uma cultura preocupada com absorção de 

valores globais em detrimento da valorização de suas próprias tradições. Esse grupo de 

pesquisadores defende a idéia de que o Brasil é um país sem memória, que despreza seu 

passado, e isso é a prova do descaso com que os velhos são tratados pela sociedade.  

Esse pensamento é a justificativa central para autores como Eclea Bosi, Anita 

Liberalesso, Vera Almeida, e Guita Debert que estão interessados na resignificação da 

velhice a partir da valorização e recuperação da sua identidade, importância social e do 

grande contributo sócio-cultural que é a memória dos velhos. 



 43

Eclea Bosi analisando a velhice enquanto categoria social afirma que 

“A sociedade industrial é maléfica para a velhice. (...) Quando as mudanças históricas se 

aceleram e a sociedade extraiu sua energia da divisão de classes, criando uma série de rupturas nas 

relações entre os homens e nas relações dos homens com a natureza, todo sentimento de 

continuidade é arrancado de nós e do nosso trabalho. (...) A sociedade capitalista rejeita o velho, 

não oferece nenhuma forma de sobrevivência a sua obra. Perdendo a força de trabalho, o velho 

perde o valor, já não é mais um produtor nem um reprodutor da vida”. (BOSI, 1997 p.35). 

A identidade social do velho em nossa sociedade condensa duas instâncias 

específicas, o rótulo com o qual o indivíduo é identificado e a experiência vivenciada 

cotidianamente em seu grupo social. Além das ações deste sujeito e suas respostas face aos 

diversos contextos vivenciados.  

A participação e visibilidade social dos velhos em nossa sociedade extrapolam as 

questões demográficas, são reflexos de mudanças sociais estruturais que Debert (1999) 

denomina de uma “reinvenção da velhice”. Mudanças estas que incluem a redefinição das 

formas de periodização da vida, das categorias etárias que marcam a organização social e a 

revisão das formas tradicionais de analisar e lidar com o envelhecimento populacional. De 

acordo com Debert estão mudando os mecanismos e os agentes de construção social da 

velhice,  

“Assistimos, por um lado, a um processo de socialização progressiva da gestão da 

velhice; durante muito tempo considerada como própria da esfera privada e familiar; uma questão 

de previdência individual ou de associações filantrópicas, ela se transforma em uma questão 

pública. Um conjunto de orientações e intervenções, muitas vezes contraditórias, são definidas e 

implementadas pelo aparelho de Estado e outras organizações privadas. (...) Como conseqüência, 

tentativas de homogeneização das representações da velhice são acionadas e uma nova categoria 

cultural é produzida: os idosos,como um conjunto autônomo e coerente que impõe outro recorte á 

geografia social, autorizando a colocação em prática de modos específicos de gestão”. (DEBERT, 

1999 p.13-14). 

Analisando esse processo de resignificação da velhice nos deparamos com uma 

aparente contradição, apesar da sua visibilidade e inserção como questão pública inserida na 

agenda das políticas sociais, a velhice é também apresentada como uma questão de 

responsabilidade individual do sujeito que envelhece, uma resultante do processo que Debert 

(1999) chamou de “Reprivatização da velhice”. 
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A partir do reconhecimento da velhice como uma categoria de análise social muito 

além dos aspectos fisiológicos e psicológicos, na visão de Anita Néri (1993), mudam as 

práticas de intervenção que ganham “uma dimensão social”, exigindo dos pesquisadores e 

agentes especializados a proposição de políticas públicas e novos modelos de intervenção. 

Percebemos assim, que os significados sociais associados à velhice estarão sempre 

dependentes do contexto em que ocorrem, do modo como percebemos a passagem do tempo, 

os sentidos que os atribuímos e são reconstruídos a partir das lembranças vividas. 

Na visão Almeida: “Vivemos em um mundo que cultua o jovem como valor de 

produção e consumo, um mundo de rápidas transformações em que tudo o que é velho é 

necessariamente obsoleto e ultrapassado”. (ALMEIDA, 1998 p.15). 

Os processos sócio-temporais tendem a ser padronizados e ritualizados 

socialmente, os comportamentos vivenciados pelas gerações anteriores são dimensões 

analíticas de formação dos sujeitos e dos seus comportamentos. Assim, por sermos criaturas 

do tempo, a memória é assumida como meio preferencial dos velhos de evocarem suas 

experiências em um tempo histórico socialmente estruturado. A memória enquanto fenômeno 

social depende dos quadros sociais vivenciados pelos sujeitos, pelos contextos sociais 

associados e estruturados a partir da lembrança de fatos vividos.  

Para Maurice Halbwachs  

“A memória de um indivíduo irá depender do seu relacionamento com a família, com a 

classe social, com a escola, com a igreja, com a profissão, e todos os grupos de referência e 

convívio particulares a esse indivíduo. Só através da pertença a um grupo social os indivíduos são 

capazes de adquirir e evocar as suas memórias, embebendo a memória individual na memória do 

grupo, na memória coletiva”. (HALBWACHS 1992, p. 38), 

A simples evocação de uma lembrança transforma a memória de um sujeito em 

uma memória social, porque introduz no ato de lembrar convenções sociais associadas. 

Eclea Bosi resgatando a importância da memória no estudo da velhice afirma: 

”São os vínculos sociais das lembranças que permitem a sua duralidade, e por isso, é 

necessário fixar a pertinência dos quadros sociais, suas instituições e as redes de convenção 

verbal no processo que conduz á luz da lembrança” (BOSI, 1995 p. 64). 
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O quarto elemento de análise da heterogeneidade da velhice diz respeito ao Estado. 

Trata da modernização do capitalismo, da associação da proteção social da velhice aos 

déficits dos governos, do declínio da família extensa e do surgimento de novos arranjos 

familiares.  

O declínio da família extensa combinada com um Estado incapaz de resolver 

problemas básicos da maioria da população deixa os idosos em situação de extrema 

vulnerabilidade. 

Nestes estudos são levantados os custos sociais da velhice, uma contabilização dos 

déficits como instrumento decisivo no acesso á proteção social, o que induz a minimização 

da singularidade do sujeito que envelhece e das condições sócio-históricas que abrangem a 

construção da sua identidade. 

Os pesquisadores como Joel Birman, Saad e Renato Veras, que apóiam este 

pensamento defendem que, no Brasil, o processo de envelhecimento que caminha no sentido 

de uma intensificação, surge em um momento de profunda crise econômica, onde as 

desigualdades e os problemas sociais parecem se agudizar.  

Joel Birman analisa que a velhice ganha visibilidade social diferenciada das demais 

etapas da vida a partir da emergência da sua imagem construída a partir de códigos da cultura 

social vigente e dos seus significados sociais e culturais. Pontua o autor, 

“Na atualidade se processam transformações importantes nas relações estabelecidas pela 

sociedade com a velhice na nossa tradição cultural. A velhice passa a ser objeto de cuidado e 

atenção. (...) Parece que começou a se realizar no Brasil de maneira lenta, um processo que indica 

uma reviravolta importante na relação de nossa cultura com a velhice. (...) Ela passou a receber um 

olhar e um início de reconhecimento social que não existe na memória da modernidade”. (BIRMAN, 

1995 p. 35 e 36). 

Assim, a intervenção do Estado utiliza o conhecimento da gerontologia social em  

novas políticas públicas e programas sociais direcionados às pessoas idosas, com o objetivo 

de melhorar a qualidade dos serviços e sua qualidade de vida, buscando apoio na ação social 

comunitária e familiar. O envelhecimento passa a ser tratado como problema que necessita 

de solução, de uma resposta frente ao alarmante ao modelo da sociedade contemporânea seja 

assegurando direitos via políticas públicas e legislação protetiva como o Estatuto do Idoso, 
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seja na organização do segmento idoso, e até via denúncia do crescimento da própria 

violência em todas suas manifestações, inclusive a estrutural.  

Neste contexto, em que coexistem problemas permanentes relacionados com outros 

segmentos etários, torna-se difícil sustentar um diagnóstico otimista quanto à evolução da 

capacidade de dar respostas adequadas às crescentes demandas da população idosa 

principalmente no que diz respeito à saúde e a previdência social.  

Na análise de Saad, 

“Em que pese o envelhecimento progressivo da população ser uma conseqüência natural 

do processo de desenvolvimento de uma sociedade, mais que a uma sensação de júbilo, esse 

fenômeno começa a produzir um inquietante sentimento de preocupação no Brasil. Não é difícil 

perceber o porquê, pois, nem a sociedade, nem a família e muito menos o poder público parecem 

estar suficientemente preparados para essa nova realidade demográfica” (SAAD, 1992 p.38). 

Vale lembrar, que a tão difundida crise não é da Previdência, já que ela não pode 

ser tratada em si mesma, isoladamente da política sócio-econômica do país. A Previdência 

Social é uma expressão da relação social e um mecanismo de redistribuição de renda que 

todos nós produzimos. A Previdência Social esconde e revela um padrão das relações sociais, 

econômicas, políticas, fiscais impostas pelo governo. 

Esses quatro elementos de análise da velhice são fundamentais na construção 

social da imagem do velho na sociedade brasileira. Desde a década de 80 os estudos 

realizados por esses pesquisadores influenciam o conjunto de práticas sociais e a constituição 

de políticas sociais voltadas especificamente para a velhice no Brasil. É necessário identificar 

as construções próprias desses estudiosos do envelhecimento como um discurso do saber, 

que tem seu poder limitado pela mídia e pelas formas de expressão e reivindicação dos 

movimentos sociais criados em torno do envelhecimento, com os quais tem uma constante 

interlocução. Trata-se de enfatizar o tipo de estratégia usado para legitimá-lo, mostrando 

como essas estratégias redefinem os conteúdos do discurso e as formas pelas quais os 

problemas do envelhecimento são abordados. 

A experiência contemporânea traz consigo um consenso entre os teóricos do 

envelhecimento de que, é necessário olhar agora para a velhice com mais sutileza, há de se 

levar em conta as várias transformações ocorridas na experiência do envelhecimento ao 
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longo do século, as mudanças sociais e estruturais que põem em xeque a suposta 

homogeneidade da experiência do envelhecimento frente à consideração de novos 

marcadores como: classe social, gênero e etnicidade.  

Phlippe Áries (1983) preocupado com a forma como a velhice é vivida pelos 

idosos, considera três momentos de caracterização da vida dos velhos. No início século 

passado, a velhice era vivida como etapa de mudanças radicais nas atividades, no estilo de 

vida e nos costumes. Os nascidos nas últimas décadas do século são os que ele denomina de 

“geração do progresso”, estes demonstravam verdadeiro horror à velhice de inutilidade e 

dependência de seus pais, e se convenceram de que viver a velhice sem incômodos era uma 

questão de vontade, graças às comodidades da vida moderna que lhes garantiam certa 

independência.É a geração que aproveita a Terceira Idade. É nesse momento que, segundo 

Áries se desenvolvem um novo mercado para a Terceira Idade e se começa a formar 

especialista em várias áreas de conhecimento no trabalho com o envelhecimento. 

A partir de então o mercado lança mão de várias estratégias e atividades 

especificamente para os idosos, do lazer à universidade, tudo como “formas de colocar em 

circulação o dinheiro dos velhos e constituir guetos de idosos, intensificando sua 

segregação” (ÁRIES 1983, p 37).  

Assim, a segregação do velho começa a aparecer como problemática social, que 

nas palavras de Áries “é um problema dos dias de hoje”, muito maior do que a miséria e a 

doença. Assim, encontramos hoje velhos despersonalizados do seu curso de vida e dos seus 

quadros sociais de referência. O rótulo de uma categoria social improdutiva remete os velhos 

para uma posição socialmente marginalizada, legitimando uma imagem de dependência 

frente à sociedade.  

De acordo com Hazam a sociedade ao rotular a velhice como um “problema social 

pressupõe uma linguagem de separação” que trata os velhos e os não velhos como se fossem 

categorias distintas de seres humanos, sendo direcionados aos velhos uma posição de 

segunda categoria. Ainda nesta perspectiva, Hazam discorre: "O tão falado problema social 

da velhice não é dos velhos, mas daqueles que se relacionam com eles, tratando-os como um 

problema, para o qual é necessário arranjar soluções” (DEBERT 1998, p. 19 apud 

HAZAM 1994). 
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Esses significados levantados sobre ser velho em nossa sociedade representam uma 

amostra pequena de um universo muito maior de significados elaborados a respeito dos 

sujeitos envelhecidos. Temos hoje que pensar a velhice de maneira distinta. A identidade do 

velho não é encarada como reprodução de padrões culturais tradicionais, mas, sobretudo, 

como padrões situacionais em contraste, como uma resposta a mudanças na vida desse grupo 

de indivíduos que estão relacionados ás transformações ocorridas na sociedade de uma forma 

mais ampla.  

Pesquisadores brasileiros como Debert, Alves Júnior, Barros, Peixoto e Simões em 

seus estudos nos mostram que as preocupações atuais com o envelhecimento social não 

tratam apenas de resolver os problemas econômicos dos idosos, mas também buscam 

propiciar programas sociais e culturais que possibilitem a reintegração de uma população 

crescente de idosos que são hoje cada vez mais, excluídos, marginalizados e desqualificados 

socialmente. 

Neste contexto, crescem os grupos de convivência e as universidades para a 

Terceira Idade como instrumentos de ressocialização do velho. Essa nova abordagem 

possibilita novos espaços, novas experiências de envelhecimento vividas coletivamente, no 

cotidiano desses grupos. É, contudo ilusório, pensar que essas são mudanças acompanhadas 

de atividades sociais mais tolerantes em relação à velhice.  

Na verdade, a característica mais marcante desse novo olhar sobre o velho, a 

resignificação social contemporânea da velhice é a valorização de aspectos físicos e estilos 

de vida associados à juventude. As oposições entre jovem e velho como forma de estabelecer 

laços simbólicos de diferenciação entre os indivíduos é á ótica da sociedade atual que cada 

vez mais cultua o novo, o belo, a imagem e o poder. Neste momento, um novo 

questionamento aparece: O que faz com que em uma sociedade os sujeitos sociais sejam 

levados a discriminar e excluir aqueles que não são seus pares? Porque a violência cometida 

contra estes é socialmente aceita?  

A desqualificação social é para nós a grande resposta, na medida em que liga o 

sujeito desqualificado ao sistema de proteção social, rompe com seus laços e vínculos sociais 

e o coloca em evidência fazendo emergir situações de preconceito, conflitos e violências.           
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O mundo social está estruturado de tal forma que está internalizado nos sujeitos 

sociais a discriminação, o preconceito e a exclusão dos diferentes, a desqualificação está 

posta no cotidiano das relações sociais e só aceitamos os que nos são iguais. Isso gera 

relações conflituosas e banaliza a violência. Na medida em que a intervenção do Estado na 

velhice gera uma descriminação positiva, cria um viés favorável ao ataque deste grupo social 

que está sob proteção. Assim se configura hoje o quadro de violência contra idosos. As 

violências contra idosos se expressam em tradicionais formas de discriminação, como os 

atributos que comumente lhes são impingidos, "descartáveis" e "peso social".        

Por fim, destacamos que, para melhor entender o fenômeno do envelhecimento no 

Brasil é preciso perceber além dos aspectos biológicos, físicos, que esta fase da vida nos traz, 

é necessário resgatar a sistematização e a articulação entre o envelhecimento e as relações 

sociais.  

2 - CAPÍTULO II - OS VÁRIOS SENTIDOS DA VIOLÊNCIA CONTRA 

OS IDOSOS. 

2.1 - A CENTRALIDADE DA NOÇÃO DE DESQUALIFICAÇÃO SOCIAL 

E DE PODER NOS SIGNIFICADOS DAS RELAÇÕES SOCIAIS DE 

VIOLÊNCIA CONTRA IDOSOS 

 A estrutura social de cada sociedade condiciona os processos individuais do 

envelhecimento. Ao mesmo tempo, o envelhecimento de uma população exerce uma forte 

pressão social e transforma as relações sociais.  

A sociedade é na sua essência, o conjunto de todos os seres humanos, todas as 

pessoas, pessoas aqui entendidas como seres relacionais que convivem em um determinado 

contexto social, cumprindo as determinações do ciclo social e biológico. 

A estratificação social por grupos etários é resultante de uma construção social 

com fins analíticos, diferenciadores, classificadores e determinantes dos ciclos de vida e suas 

relações cotidianas que na sociedade contemporânea assumem também um caráter 

discriminatório. Nesta lógica de diferenciação social, a velhice enquanto categoria social é 

entendida e se assenta a partir de diversas construções sociais resultantes dos diferentes 
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sistemas valorativo e cultural no sistema de ordenamento e organização social de cada 

sociedade, de cada Estado, de classe social e de cada sujeito. 

A velhice tem significados associados à utilidade social e ao ostracismo, seu 

isolamento pode ter razões alicerçadas não apenas nas experiências relacionais vividas na 

família e na sociedade, como também são definidas a partir da cultura de cada povo, nas 

considerações sobre as noções de solidariedade e responsabilidade individual, na constituição 

da proteção social e na garantias dos direitos sociais e principalmente, refletem as 

desigualdades sociais pertinentes a cada estado na vida produtiva dos seus sujeitos. 

O modo pelo qual a vida é periodizada é uma dimensão central para a compreensão 

das formas de sociabilidade em diferentes contextos sociais.Falar da periodização da vida e 

das relações entre as gerações implica em mostrar como um processo biológico é investido 

culturalmente, elaborado simbolicamente e socialmente por rituais marcando fronteiras entre 

idades pelas quais os indivíduos vivem, passam no percurso de suas vidas. 

A generalização da velhice foi um grande erro do passado que levou a sociedade a 

criar estereótipos e estigmas sobre o velho, o que produziu um processo de negação, medo e 

incertezas sobre esta etapa da vida.  Assim, como o velho é uma categoria diferenciada da 

sociedade, que segmenta o meio social cuja identificação se dá pela equivalência de aspectos 

físicos, interesses, ações e intenções comuns, as suas diferenças têm conseqüências 

dramáticas no plano das percepções e do comportamento, a diferença traz consigo a 

discriminações e preconceitos.   

A explicação deste viés insere-se na força das relações sociais e na necessidade do 

pertencimento social. A definição da identidade social funda-se na categorização atribuída a 

um determinado grupo pelos membros do grupo dominante responsável pela construção de 

uma imagem e de uma identidade positiva ou negativa, como é o caso dos preconceitos e 

estereótipos.  

Os estereótipos propagados por um determinado modelo identitário são 

incorporados e reproduzidos pela própria população, reforçando a posição da classe 

dominante e gerando conflitos intra geracionais. 
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Nas definições de Bourdieu, ”Classe dominante, é um conceito realista que 

designa uma população verdadeiramente real de detentores dessa realidade tangível que se 

chama poder”.(BOURDIEU, 2001, p. 28). 

É preciso ter em mente que o discurso dominante intermédia à dominação, tende a 

impor a apreensão da ordem estabelecida como natural por meio da imposição mascarada de 

rótulos, de sistemas de classificação e estruturas mentais ajustadas objetivamente a estruturas 

sociais na legitimação do seu poder. Assim, as ideologias são sempre duplamente 

determinadas com características específicas dos grupos dominantes, mas também com 

particularidades dos interesses dos ditos dominados. 

É importante salientar a legitimação do poder simbólico e da dominação inseridos 

nas relações sociais cotidianas, que são imperceptíveis para os sujeitos, mas estão presentes 

nas pequenas manifestações diárias, na fala, na atenção dispensada ao outro, como bem 

mostra Bourdieu, ”os sistemas simbólicos devem sua força ao fato de as relações de força 

que neles se exprimem, só se manifestam neles em forma irreconhecível de relações de 

sentidos”.(BOURDIEU, 2001, p.14). 

O que nos faz perceber a força e o poder dos rótulos, das palavras, da crença da sua 

legitimidade principalmente se estas são pronunciadas continuamente, legitimam valores 

imputados aos sujeitos que são seus depositários.  

As opiniões pré-construídas e os estereótipos estão em toda parte. Estamos 

literalmente cercados por eles. O limite dos seus efeitos é o limite que os sujeitos 

depositários destes preconceitos inscrevem como mecanismos de identificação no seu 

universo social. Para os velhos, portanto, construir uma identidade positiva é, antes de tudo e, 

sobretudo, romper com o senso comum, quer dizer, com representações desqualificantes, 

negativas e estereotipadas partilhada por todos, quer se trate dos lugares mais comuns da 

existência como a sua própria casa, quer se trate das representações oficiais freqüentemente 

inscritas no cotidiano das instituições sociais, na mídia e ao mesmo tempo na objetividade 

das relações sociais cotidianas com indivíduos de outras gerações. 

A mídia age sobre o momento, fabrica coletivamente uma representação social 

que, mesmo quando está muito afastada da realidade, perdura apesar dos desmentidos, pois 
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ela na maioria das vezes, reforça as interpretações espontâneas, mobiliza os prejulgamentos e 

tende, por isso a reforçá-los. Como nos alerta Bourdieu,  

É preciso levar em conta o fato de que a mídia exerce um efeito de dominação muito forte 

pela sua ampla difusão confere-se um peso particularmente forte as representações e 

imagens dos acontecimentos. A informação posta em imagens produz um efeito de drama 

que é próprio para suscita muito diretamente emoções coletivas. Enfim, as imagens exercem 

um efeito de evidência muito poderoso, elas parecem designar uma realidade indiscutível 

(BOURDIEU, 2001 p. 64). 

São nas relações sociais cotidianas que o envelhecimento é constituído e 

identificado a partir de um sistema ideológico de valores, normas, costumes e hábitos da 

sociedade, lugar esse onde poderemos perceber o significado da velhice oculto no discurso 

social e clarificado pela mídia e pelos preconceitos e estereótipos. 

Anita Neri (1993) explica que é o sentimento de pertença que permite ao idoso 

referenciar-se para realizar os ajustes pertinentes nos papeis sociais que lhe cabem e lidar 

com as novas exigências que lhe são impostas.   

Neste sentido ainda, pontua Ferigla (1992): “a família é o principal referente e 

grupo de pertença. A finalidade das relações sociais e familiares é um aspecto muito 

importante na construção cultural da pessoa mais velha.” (FERIGLA,1992, P 31). 

Heller (1991) nos mostra que o sujeito na vida cotidiana se defronta com inúmeras 

regras de comportamento. Comprimir essas regras é prescrição que o meio social impõem ás 

pessoas. Esse conjunto de fatores permite observar que o velho não se vê como velho pelas 

transformações promovidas em seu físico pelos anos vividos, mas se percebe como velho 

muito mais pela discriminação e negação que a sociedade lhe faz, em especial, a estabelecida 

pelo modelo produtivo vigente. É, então, o olhar preconceituoso do outro que o torna velho.  

Pensando a influência externa na formulação da identidade do sujeito, revela 

Goffman (1995), que a identidade do sujeito se desvenda a partir da representação do outro e 

nos oferece uma análise posicional das relações sociais que são constituídas entre o sujeito e 

o outro social.A identidade referencia o lugar de pertença social relevando o seu papel social 

construído com influência do outro social. 
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Pode se ainda afirmar que a ênfase que a sociedade dá ao vigor da juventude é que 

produz mais marginalização ao velho, ou seja, quanto mais se acumula anos de vida mais se 

percebe o desprestígio da idade e, assim, o idoso vai se tornando um ser inferiorizado, 

destituído de identidade e valor social. O modelo produtivo ansioso pelo vigor e pela força 

do jovem, por desejos de renovação, exclui os mais velhos.  

Castro, afirma que “o espaço público se constrói, mediante manifestação livre e 

legítima dos indivíduos” (CASTRO 1999, p. 22). É então no espaço público, de implicações 

políticas, que se busca compreender a inserção do idoso em nossa sociedade. 

A velhice para ser compreendida em sua totalidade, tem que ser analisada como 

um fato social onde o velho é concebido enquanto sujeito de direitos.  

Na realidade social atual, encontramos a invisibilidade valorativa da velhice e do 

velho em nossa sociedade onde se perpetuam relações sociais que o desqualificam e os 

excluem, seja nas instituições sociais ou nas famílias.  Nesse universo cultural, o trabalho é 

que estabelece a reciprocidade entre os sujeitos sociais e garante o respeito e a honra, bem 

como o direito, que é visto como mérito e reconhecimento manifestos nas relações 

interpessoais.  

Assim, os velhos, por estarem fora do universo social do trabalho, nas palavras de 

Paugam, ”são sujeitos socialmente desqualificados por ficarem fora do sistema de produção 

de capital e por recorrerem á assistência social do Estado”.(PAUGAM, 1999, p. 23). 

Os velhos são assim, estigmatizados pela sociedade e por suas famílias, as 

experiências vividas de desqualificação são construídas no dia-a-dia das relações pessoais em 

processos específicos de banimento, de comunicação e violência real ou simbólica que se 

apresentam como fonte de despersonalização do sujeito projetadas nas suas relações sociais e 

principalmente nas relações de parentesco com um viés de negação de direitos. 

No caso específico da velhice, esta condição lhes confere um arcabouço de 

aspectos negativos, ora ligados à razão de serem idosos, ora ligados ao preconceito e à 

desqualificação social gerada nas relações familiares e sociais.  

Bourdieu lança mão do habitus a título de conceito para dar uma explicação do 

efeito do pensamento, o habitus , como indica a palavra, é um conhecimento adquirido.  
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Nos esclarece Bourdieu, que a força da repetição dificulta a mudança dos 

estereótipos associados aos sujeitos diferenciados socialmente. Para este autor trata-se de 

apreender uma realidade oculta que só se descobre, que só se mostra se for desmistificada, se 

não for encarada como fato banal que se dissimula nas interações sociais cotidianas, daí o 

problema em percebê-la e agir sobre ela. E reforça: ”A tomada de consciência das atitudes 

favoráveis ou desfavoráveis que estão associadas às características sociais estigmatizadas 

dos sujeitos, dá uma probabilidade, sem dúvida, limitada, de atuar sobre essas atitudes” 

(BOURDIEU, 2001, p. 51). 

A tensão da vida cotidiana em que vivem, tanto no aspecto subjetivo quanto no 

concreto, faz com que os idosos desenvolvam o que Paugam (1999) denominou de 

“estratégias de distinção social”: a) indiferença em relação à vida; b) incompatibilidade 

social; c) criação do bode expiatório. Essas três estratégias explicitam os mecanismos de 

negação da realidade em que estão inseridos os sujeitos, mesmo quando criados por eles 

próprios. A negação dos direitos sociais e dos anseios individuais analisados neste contexto 

ressalta o quadro de conformismo em que estão submersos e que permeia a teia das relações 

cotidianas.  

A aposentadoria é também outro desafio é enfrentar, no conteúdo ideológico do 

embate social contemporâneo, pois ao velho trabalhador se atribui um ônus social, impondo-

lhe a “culpa” pelos altos custos sociais tanto para o Estado quanto para as empresas. As 

demandas que emergem do crescente envelhecimento da população geraram uma crise no 

sistema de distribuição dos recursos sociais e das prioridades anteriormente estabelecidas. 

Com o crescimento numérico deste grupo social, ocorre o aumento das demandas 

assistenciais, sócio sanitárias e o questionamento do atual modelo de equilíbrio da 

Previdência Social.  

Penso que a desqualificação social da velhice se mostra a partir da quebra da 

relação de respeito ao velho trabalhador que perde seu vínculo com o mercado produtivo, nas 

mudanças significativas na forma de relacionamento entre as gerações, principalmente no 

que toca á atribuição de papéis e á distribuição de recursos, o que traz como uma de suas 

conseqüências, a formação de uma sociedade de contatos mutlti geracionais em que várias 

gerações convivem em um mesmo espaço social e familiar, na consolidação de um quadro 

geral de desaprovação social que afeta a velhice apesar de um contingente significativo 
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destes velhos serem os responsáveis econômicos por seus domicílios, agirem solidariamente 

e mesmo assim serem passíveis de diversas manifestações de violência. 

Compreender a gênese da desqualificação social da velhice é apreender aquilo que 

faz a necessidade específica da crença que a sustenta, do jogo de linguagem inseridos neste 

conceito, das coisas materiais e simbólicas em jogo que nela se geram, é explicar, tornar 

claro, se necessário subtrair os interesses absurdos por trás deste conceito, Da arbitrariedade 

não motivada dos atos que os produzem, dos produtores e das obras por eles construídas. 

Refletindo sobre as questões sociais contemporâneas, Paugam traz á discussão dos 

estigmas relacionados ás condições de vida degradadas, revelando a importância das 

abordagens multidimensionais sobre problemas como a pobreza, a exclusão e a dependência 

dos indivíduos que se encontram fora do mercado de trabalho. 

 O conceito de desqualificação social de Paugam (2003), nos permite compreender 

como um indivíduo em estado de privação que necessita dos serviços de assistência pública 

do Estado se torna marginalizado socialmente e encontra nas relações sociais o peso do 

rótulo de incapacidade, de inutilidade e dependência. 

A definição de dependência que se associa às políticas sociais pressupõe a perda da 

autonomia do sujeito em função da necessidade de ajuda, de assistência para suprir as 

necessidades básicas de sobrevivência. O que não ocorre sem prejudicar e esvaziar o quadro 

referencial deste sujeito o que vem se constituir em um problema social ainda maior, pois 

pode até acarretar na sua exclusão e estigmatização do sujeito do sistema social em que se 

encontra inserido.  

A dependência social do sujeito se constitui em um fundamento de analise da 

coesão social, é um fator estruturante da história de vida do sujeito condicionando um caráter 

simbólico negativo a sua identidade social, reforçando imagens desvalorizadas no caso da 

velhice, produzindo novos estereótipos como a “desqualificação social” de Paugam, já que a 

autonomia do sujeito representa sua valoração positiva, sua auto-afirmação social. Assim, a 

categorização da dependência na velhice, da desvalorização social do idoso dependente, a 

exclusão que isso ocasiona representam formas de privação de um sentido positivo da velhice 

como fase da existência humana gerando uma cadeia de desmoralização social, que muitas 
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vezes se acompanha de déficits relacionais: dos abusos de poder, da negligencia e da 

violência contra estes sujeitos. 

Como a continuidade da dependência, da assistência e proteção do Estado, Paugam 

esclarece que: ”os vínculos sociais vão se fragilizando, minando laços familiares e 

dificultando a inserção social desses sujeitos, o quem vem a se configurar como uma crise 

no sistema de proteção social” (PAUGAM, 2003, p.143). 

Não devemos perder de vista que, vivemos um momento social de 

enfraquecimento do sistema público de proteção social e de constantes questionamentos aos 

direitos diferenciais relacionados aos idosos, o que se constituí como base para a negação de 

relações sociais de solidariedade entre as gerações. 

Quando falamos em desqualificação social da velhice estamos nos referindo a um 

risco que decorrente da condição de vida social de um sujeito que se encontra ligado ao 

sistema de proteção do Estado, estamos falando dos riscos inerentes desta dependência as 

suas relações sociais, não estamos nos fazendo referência a um problema de esfera 

meramente individual cujos termos que estão sendo usados na caracterização desse sujeito 

são: vulnerabilidade, fragilidade, desvantagem e limitação. Estamos falando sim de um risco 

socialmente fabricado, expressão das condições sociais de vida dos sujeitos que envelhecem. 

Paugam (2003) alerta que as políticas sociais cumprem seu papel de integrar os que 

são por elas assistidos, mas não o fazem sem contribuir para estigmatização dessas pessoas, 

sem pesar na construção negativa de suas identidades. 

A exclusão a que estão submetidos os idosos em nossa sociedade sintetiza sua 

causalidade complexa e multidimensional em sentimentos de fracasso e desqualificação, 

sendo a condição social em que os sujeitos estão inseridos percebidos como natural e 

destinada. A exclusão do idoso que hoje é objeto de políticas e de debates sociais é um 

fenômeno social, econômico e institucional cuja análise ressalta a compreensão dos 

mecanismos que desencadeiam as experiências de violência contra idosos.  

No Brasil, segundo Groissman (1999), o marco inicial na construção da exclusão 

social da velhice remonta o ano de 1890, quando foi fundado no Rio de Janeiro o Asilo São 

Luís para velhos desamparados. Já no ano de 1909, surge nesta mesma instituição um 

pavilhão para velhos não desamparados que as famílias optaram por mantê-los fora do 
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ambiente familiar mediante pagamento. Esses eventos assinalaram uma desvinculação da 

noção de velhice a noção de pobreza e mendicância, mas inserindo-a como um problema 

social que necessita de controle.  

Para Rosanvallom (1998) a exclusão social não se esgota no afastamento do 

mercado de trabalho, mas ganha uma significação drástica no processo de destruição dos 

valores integrativos tradicionais, atingindo os patamares da precariedade marcada pelos 

sentimentos de não pertença e sem valor social.  

O velho é assim afastado do convívio social cabendo-lhe como espaços de 

convivência o interior de suas famílias ou asilos, visão está presente até hoje nas políticas 

públicas direcionadas a velhice. O fato de a casa ser um espaço segregado do resto da 

comunidade contribui para a construção do que se considera ser o lugar do velho na 

sociedade. 

Hoje, socialmente, o lugar atribuído e ocupado pelos velhos decorre das soluções 

por eles encontradas em cada coletividade, para atender e responder aos imperativos de sua 

existência, estes lugares sociais se definem e se revertem de valores e juízos morais e de 

relações de poder construído e vivenciado no cotidiano.   

Na realidade atual, cabe aos jovens a visibilidade pública, o espaço da produção, 

das decisões e do poder. Enquanto ao velho é naturalizado como seu espaço, seu lugar social, 

os grupos de convivência, a sua casa, sua unidade familiar, os asilos e casas geriátricas, seu 

trabalho fica restrito a tarefas domésticas sabidamente sem valor ou prestígio social, o que 

tem por objetivo o isolamento e o afastamento da cena pública. Espera-se dos idosos que ele 

o seus bens e sua renda não sirvam só para si, mas para a família, em contradição com o que 

os sentimentos individualistas dos mais jovens que lhe negligenciam, lhe negam o papel de 

sujeito de direitos e gestor de sua vida e renda. Sobre a relação entre espaço físico e espaço 

social diz Bourdieu, 

“O espaço físico ocupado por um dado indivíduo localiza-o no espaço social, coloca-o 

relacionalmente numa dada posição social, isto é, as estruturas do espaço físico reproduzem as 

estruturas do espaço social. A violência simbólica esta inscrita tanto no espaço físico, como no 

espaço social, na falta de respeito, de privacidade, na rejeição ou no afastamento dos seus 

membros”. (BOURDIEU, 2007, p. 162).  
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O velho que em sua casa vive uma experiência de estigma, que surge das relações 

entre o que socialmente se considera ser velho (incapacidade, fragilidade e dependência), e o 

espaço físico do lar, reproduz internamente a imagem da sua desqualificação, mesmo que 

esta não condiga com a sua realidade. 

Serge Paugam (1999), adota o termo da “desqualificação social” para conceituar 

as pessoas susceptíveis de ficarem fora do sistema de produção e que irão recorrer à 

assistência social, o que por sua vez, para Paugam, geraria uma forma de estigmatização 

dessas pessoas. Trata-se da perspectiva teórica de compreender como as categorias dos 

dependentes de proteção social estão relacionadas ao resto da sociedade e como são vistos 

por ela. Em uma abordagem tipológica, Paugam distingue os sujeitos desqualificados 

relacionados aos Serviços de Assistência Pública em três tipos: os Assistidos que denotam 

dependência destes serviços, os Fragilizados que guardam ainda alguma independência, mas 

estão ligados à assistência e os Marginalizados que rompem com seus vínculos sociais frente 

a sua total dependência do Estado.  

A casa enquanto espaço social e geográfico da velhice, espaço sobre o qual os 

velhos projetaram todas as suas aspirações e suas esperanças de promoção social, na qual 

investiram dinheiro e sonhos, torna-se um espaço de sofrimento e dor para os velhos nas 

relações conflituosas de poder com seus filhos o que o leva nas palavras de Bourdieu, a ser 

considerada como: ”lugar de decadência, de desvalorização e desqualificação na qual teme 

estar presos” (BOURDIEU, 2001, p. 36). 

Assim para conseguir sobreviver às relações de violência e poder no ambiente da 

sua casa e da família os velhos recorrem a um acordo tácito dos pais com seus filhos 

fundados nos interesses e nas competências de uns e de outros, por conseguinte o idoso 

prefere lembrar o passado á situação presente, cujo domínio e a relação de poder e força 

pertence mais aos filhos, reservando-se, por contraste a memória, as lembranças que trazem 

momentos de respeito onde representavam papéis produtivos e valorizados socialmente. 

Para Paugam “A problemática da desigualdade e desqualificação social são 

inerentes ao capitalismo, que, por sua natureza estrutural é excludente, apesar dos esforços 

integrativos levados pelo Estado por intermédio de suas políticas sociais de 

assistência”.(PAUGAM, 1999, p 224). 
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Analisando ainda as dificuldades do exercício do papel do poder legítimo dos pais 

no interior das famílias assegura Bourdieu: 

 “Se imputa a crise de autoridade doméstica nas famílias a principal dificuldade da 

coabitação, que se esforçam por encontrar uma explicação quando não uma justificativa, para a 

agressão e revolta dos filhos, invocando as decepções suscitadas pelo fracasso ou pelo 

insucesso”.(BOURDIEU, 2001, p. 23) 

O idoso enquanto ator social e beneficiário de políticas torna-se parte integrante do 

debate social enquanto sujeito de direitos, porém por estar excluído do sistema capitalista de 

produção, se desqualifica. Sem dúvida, nos últimos anos houve um aumento da visibilidade 

pública da velhice que passa inclusive a ser reconhecida como sujeito político e beneficiário 

de novos direitos, como consumidor dotado de um mercado específico, movimento que aos 

poucos vem sendo elaborado socialmente e reinterpretado pela mídia, onde os idosos que têm 

garantido a sua autonomia assumem então um papel de cidadão. 

Assim, as políticas sociais que tentam integrar o idoso podem também contribuir 

para a sua desqualificação e estigmatização e pesam na construção negativa de suas 

identidades que justificam os eventos de desrespeito e violência praticados contra ele. 

Pierre Bourdieu dá sua contribuição para entendermos a desqualificação destes 

sujeitos pelo Estado na construção da realidade social:  

“O Estado em sua estrutura material, o aparato ou aparelho dotado de agências 

reguladoras de práticas, exerce uma ação formadora das disposições e princípios de classificação 

dos agentes sociais, segundo sexo, idade, que fundamenta uma polarização social entre eleitos e 

eliminados. Elegendo diferenças sociais perenes. Dessa forma, o Estado instaura não só categorias 

de pensamento comuns, ele cria condições para uma espécie de orquestração genérica do habitus, 

garantindo referências objetivas comuns e princípios de divisão subjetivos para a vida em 

sociedade”.(BOURDIEU, 1989 p 61). 

Entendemos que no universo das relações sociais, o ser humano organizando-se 

pode construir igualdade social, pode combater a desqualificação que lhe é imputada, buscar 

a equidade de papéis e de direitos sociais, sem permitir qualquer tipo de discriminação. 

A Política Nacional do Idoso e o Estatuto do Idoso são construções sociais recentes 

que refletem as demandas da sociedade brasileira sobre a velhice.  
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Na análise do seu conteúdo se percebe o conteúdo da ideologia de velhice inserida 

no seu bojo, a noção da velhice enquanto categoria social percebida como ponto de vista 

central impregnada pela sua associação a um problema social a ser tratado. 

Entendemos que é neste contexto que a velhice dever ser compreendida enquanto 

categoria social na articulação entre mecanismos universais como é o caso da Política Social, 

como em suas particularidades individuais, como, por exemplo, escolhas particulares por 

determinado modo de vida. 

No Brasil, a origem de grande parcela da população idosa de hoje é rural e foi 

inserida no mercado de trabalho como mão-de-obra barata, pois, sem qualificação, não teve 

condições de lutar por melhorias nas condições de trabalho e de vida. Em sua vida adulta, 

estes idosos tiveram durante um bom período, sob a égide do totalitarismo e ditaduras. Foram 

manipulados por governos populistas, levantaram bandeiras e lutaram pela democratização 

do país. Mesmo assim, com todos esses limites que lhe são impostos cultural e socialmente, 

os idosos brasileiros têm assumido, nesse momento de suas vidas, um papel político mais 

ativo do que a grande maioria teve durante toda a sua história de vida. Um exemplo claro 

disso foi à grande mobilização deste grupo no período que antecedeu a constituinte de 1988 e 

o movimento pela reposição dos 147% das aposentadorias e pensões que questionou os três 

poderes do Estado brasileiro, lutou pela garantia constitucional da instituição do direito a 

uma remuneração digna, contra medidas que pregavam a continuação da defasagem de 

aposentadorias e pensões. 

Laschs, analisando o comportamento da sociedade atual baseado em princípios 

onde o respeito, a amizade e a solidariedade contam muito pouco e identifica: que nas 

definições depreciativas imputadas ao velho percebemos a sua desqualificação social e 

identitária. (LASCHS,1983 p.42) Afirma o autor: 

“(...) Inúteis, (...) Ao forçá-los a se aposentarem antes de ter exaurido sua capacidade 

para o trabalho, reforça-se seu senso de ser superfulo em todas as oportunidades. Ao desvalorizar a 

experiência e dar muito valor á força física, destreza, adaptabilidade e á capacidade de surgir novas 

idéias, a sociedade define a produtividade em modos que automaticamente excluem os cidadãos 

mais velhos”.(LASCHS,1983 p.253) 

As ideologias difundidas socialmente sobre a velhice servem a interesses 

particulares que tendem a apresentar seus mitos depreciativos como visões universais, 
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produto coletivo construído e apropriado coletivamente como característica comum ao 

conjunto do grupo. O que vai interferir diretamente na integração dos velhos, a partir da 

ideologia e da cultura dominante que distingue os seres por idade, estabelecendo distinções 

valorativas entre seus membros imputando valores negativos aos mais velhos. Criando um 

mal estar social que não têm uma existência visível senão quando se fala dela ou passa a se 

tornar pública a partir dos seus agravos como é o caso da violência. 

Através do uso da noção de “Violência Simbólica”, Bourdieu, tenta desvendar os 

mecanismos sociais que fazem com que o indivíduo veja como natural às representações, 

ações e idéias dominantes. Segundo o autor é um termo eficaz para explicar a adesão dos 

dominados á dominação imposta pela aceitação das regras, das sanções, das normas legais. 

Para Bourdieu:  

”Os sistemas simbólicos, como instrumentos de conhecimento e comunicação, só podem 

exercer um poder estruturante porque são estruturados. O poder simbólico é um poder de 

construção da realidade que tende a estabelecer uma ordem gnosiológica: o sentido imediato do 

mundo, e, em particular o mundo social”.(BOURDIEU 2001, p. 9). 

Os símbolos são instrumentos por excelência da integração social, enquanto 

instrumentos de sociabilidade, conhecimento e comunicação, eles tornam possível os 

consensos acerca do sentido do mundo social que contribui fundamentalmente para a 

reprodução da ordem social, no pensamento de Bourdieu (2001), a integração lógica do 

sujeito é a condição primeira para sua integração moral. 

A violência simbólica se explica a partir das relações de poder e força inseridas na 

comunicação, no conhecimento que impõe suas ideologias e símbolos que socialmente se 

apresentam como instrumentos de imposição ou de legitimação da dominação de um grupo 

sobre outro contribuindo para a “domesticação dos dominados”, usando a expressão de 

Weber. 

Bourdieu, analisando a influência da mídia nas relações sociais revela:  

”As relações de comunicação são, de modo inseparável, sempre relações de poder que 

dependem, na forma e no conteúdo, do poder material ou simbólico acumulado pelos agentes ou 

pelas instituições envolvidas nas relações e que, podem permitir acumular um poder 

simbólico”.(BOURDIEU 2001, p. 11). 
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O pensamento dominante na sociedade neoliberal, luta pela hierarquia dos 

princípios por eles auferidos, cujo poder se assenta nas definições impostas pelo mercado e 

pelo capital econômico e impõe a legitimidade da sua dominação por meio da produção 

simbólica e estereotipada da velhice difundida por ideólogos que tiram proveito do seu poder 

de definição da comunicação e, por conseguinte do mundo social. 

Featherstone pontua: ”dentro dessa cultura de consumo, pragmática, não é 

surpreendente que as pessoas prestem mais atenção ao seu aspecto, porque ele é uma forma 

de poder. O poder que não vem somente do dinheiro ou do capital cultural, mas também do 

corpo”.(FEATHERSTONE ,1998, p 16). 

Bourdieu, analisando a dominação simbólica a partir das relações sociais de poder 

nos esclarece: 

“As diferentes classes e frações de classes (grupos sociais específicos) estão envolvidas 

numa luta propriamente simbólica para imporem a definição do mundo social conforme os seus 

interesses, e imporem o campo das tomadas de posições ideológicas reproduzindo em forma 

transfigurada o campo das posições sociais. Eles podem conduzir esta luta quer diretamente, nos 

conflitos simbólicos da vida cotidiana, quer por procuração, por meio da luta travada pelos 

especialistas da produção simbólica e na qual está em jogo o monopólio da violência simbólica 

legítima, quer dizer, do poder de impor instrumentos de conhecimento e de expressão arbitrários da 

realidade social, mesmo que ignorados como tais”.(BOURDIEU, 2001, p. 11-12). 

Para entendermos as relações de poder inseridas nas relações sociais cotidianas 

temos primeiramente de nos perguntar onde ele está, quem o detém, localizando o poder 

podemos identificar as relações de forças entre as posições sociais dos indivíduos envolvidos 

nestas relações e as lutas pelo monopólio deste poder. 

Foucault entende que todas as relações sociais são relações de poder, que o poder é 

exercido por todos os indivíduos envolvidos nas relações sociais, e o que os diferencia é a 

predominância do poder de um sobre o outro. Para este autor, no palco das relações sociais 

nos investimos de poder, nos engendramos e nos envolvemos com os seus efeitos e por isso 

nos alerta: 

“O caráter relacional do poder implica que as próprias lutas contra o seu exercício não 

possam ser feitos de fora, de outro lugar, do exterior, pois nada está isento de poder. Qualquer luta 
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é sempre resistência dentro da própria rede de poder, teia que se alastra por toda a sociedade e a 

que ninguém pode escapar, pois ele está presente e se exerce como uma multiplicidade de relações 

de forças (...) que se distribuem por toda a estrutura social”. (FOUCAULT, 1987, p.16) 

As manifestações de poder pela linguagem e pelo uso da violência simbólica tão 

comuns em nosso tempo e que se torna quase usual no que tange a relações dos idosos com a 

família e a sociedade, são valiosos testemunhos da desagregação da família, desvalorização 

dos costumes e do respeito, além da desqualificação dos velhos pelas gerações mais jovens. 

O que causam insegurança e inquietações aos idosos frente às diferenças físicas e 

fragilidades sem se falar das dependências emocionais e físicas o que trazem dês 

humanização das relações sociais, dos acordos de convivência pensadas pelas velhas 

gerações, elaboradas por eles como marcas desse novo tempo, do individualismo, da 

desigualdade, do poder e da violência. 

A ciência retira do mundo social os seus problemas, os seus conceitos e os seus 

instrumentos de conhecimento empírico. Já o mundo social constrói a partir da ideologia 

dominante a sua própria representação e construção da realidade social. 

A determinação da velhice como problema social foi socialmente produzido, em um 

trabalho coletivo de construção da realidade social, por meio de conceituações, tomadas de 

posição, projeto/ programas, resoluções oficiais e até mesmo de leis ou decretos. 

Bourdieu, ao longo de sua análise, clarificando a definição do conceito de habitus, o 

identifica como sistema comumente utilizado pelo Estado nas suas definições como: ”Um 

sistema de disposições duráveis que formam uma matriz de percepção, apreciação e ação, 

realizada em determinadas condições sociais”.(BOURDIEU, 2001, p.96). 

Tratando-se de pensar o mundo social da velhice, de refletir sobre a desqualificação 

social do idoso em nossa sociedade, nunca se corre o risco de exagerar ao se afirmar que ela 

provoca ameaças, dificuldades e até violências contra estes sujeitos.  

Bourdieu considerando a interiorização por parte dos sujeitos dos valores culturais e 

norma social inerente ao habitus sublinha: ”No espaço social estas condições são marcadas por 

uma distribuição desigual de poder, da qual resultam posições assimétricas” (BOURDIEU, 

2001, p. 95). 
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A força pré-construída da desqualificação está em que, achando-se inscritas ao mesmo 

tempo nas ações, nas palavras e nos pensamentos, ela se apresenta com as aparências da 

evidência, que passa despercebida porque é considerada perfeitamente natural.Por conseguinte é 

naturalizado pelos sujeitos, romper com essa manifestação é, com efeito, uma mudança, uma 

conversão do olhar social sobre a velhice. 

Bourdieu conclui: ”O que resulta de todas as relações objetivas, são relações de força 

simbólica que se manifestam na interação em formas de estratégias retóricas. (...) Nas 

cumplicidades dos antagonismos, dos golpes deferidos e bem sucedidos, etc... Em resumo, tudo 

o que a análise do discurso julga que pode compreender a partir unicamente das palavras” 

(BOURDIEU 2001, p. 57). 

Assim, por estar presente em toda sociedade, inclusive na família, à violência não está 

restrita a determinadas classes sociais, a determinados espaços, a determinadas faixas etárias ou 

a determinadas épocas. É ilusório pensar que ela se vincula apenas e diretamente a pobreza, aos 

grandes centros urbanos, aos adultos e aos dias de hoje.  

Bourdieu ponderando sobre os efeitos da violência simbólica relacionada às relações 

familiares de poder afirma: ”(...) são os efeitos de coabitação, os mais difíceis de tolerar, 

barulho, brigas, depreciações ou degradações que lhe são imputáveis, que os condena a 

privações e aos revezes da humilhação”.(BOURDIEU 2001 p. 22) 

A violência real é ocultada por mecanismos ou dispositivos ideológicos como os da 

exclusão, o da distinção, o jurídico, o sociológico e o da inversão do real. 

Dentre os problemas da questão social, os fenômenos da violência adquirem novos 

contornos, passando a disseminar-se por toda a sociedade. Essa multiplicidade das formas de 

violência presentes nas sociedades contemporâneas (violências: estrutural, ecológica, exclusão 

social, entre os gêneros, as gerações, e etnias) configuram-se enquanto um processo de 

dilaceramento da cidadania e precisam de explicitação.  

2.2 - CONCEITUANDO A VIOLÊNCIA CONTRA IDOSOS 

A violência não é uma questão de ontem nem de hoje, mas uma questão de sempre, 

porque sempre existiu, existe e existirá entre os homens. A violência é um infindável problema 

da teoria social e da prática política e relacional da humanidade.  
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Etimologicamente, violência vem do Latim Vis-força, e significa todo ato de força que 

vai de encontro à natureza de algum ser. Os filósofos gregos designavam violento todo obstáculo 

que impedisse o movimento natural de um determinado objeto na busca de seu objetivo.  

A violência faz parte da própria condição humana, aparece de forma peculiar, muitas 

vezes é perceptível nas suas expressões mais visíveis, trazendo para o debate público demandas 

sociais fundamentais, em formas particulares, vivenciadas individualmente, uma vez que somos 

ao mesmo tempo sujeitos e objetos deste fenômeno. 

Conceituar violência não é tarefa fácil, é preciso captar a sua essência, e analisar as 

formas com as quais ela se manifesta em nossa sociedade. É da análise dessas formas que vamos 

encontrar meios de qualificar a violência humana.  

O conceito elaborado por Yves Michaud pontua:”há violência quando, numa situação 

de interação um ou vários atores agem de maneira direta ou indireta, maciça ou esparsa, 

causando danos a uma ou mais pessoas em graus variáveis, seja em sua integridade física, seja 

em sua integridade moral, em suas posses, ou em suas participações simbólicas e culturais” 

(MICHAUD 1989, p. 11).  

O conceito proposto por Michaud nos permite abordar a violência a partir das 

diferentes dimensões que constituem a vida social, as dimensões material e simbólica, sendo 

compatível com abordagens que abrem espaço para a variabilidade histórico-cultural. Partindo 

desta perspectiva, é possível considerar que em um dado momento, numa dada sociedade, aquilo 

que é avaliado como violência, se altera segundo o caráter da sociedade considerada, 

configurando a realidade da violência como um fenômeno polissêmico e plural. 

Podemos, também, no plano moral, nos inspirar no imperativo categórico kantiano e 

definir violência como um ato que coloca outrem como meio e não como fim. A violência traduz 

um uso instrumental de outrem, uma negação de seu estatuto de sujeito. 

Conceituando a violência Marilena Chauí diz que  

“A violência coisifica o homem” e segue esclarecendo: “A violência é o uso de força contra a 

espontaneidade, à vontade e a liberdade de alguém, violação da natureza de alguém ou de 

alguma coisa valorizada positivamente por uma sociedade, transgressões contra aquelas coisas 

e ações que alguém ou uma sociedade define como justas e como um direito, conseqüentemente, 
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violência é um ato de brutalidade, sevícia è abuso físico e ou psíquico contra alguém e 

caracteriza relações intersubjetivas e sociais definidas pela opressão, intimidação, pelo medo e 

pelo terror (CHAUÍ 2002, p 56). 

A violência, portanto, implica a dimensão do uso poder, entendido como correlação de 

forças e a privação, momentânea ou perene, do exercício da liberdade por parte do indivíduo 

violentado. Escreve Michaud:  

A característica comum é que todas as incivilidades colocam em xeque o direito do indivíduo de 

viver tranqüilamente e em segurança, e a possibilidade que ele tem de confiar em outrem nas 

suas relações sociais. A conseqüência é um sentimento de insegurança que destrói 

progressivamente (e cada vez mais rapidamente à medida que as agressões se sucedem) o 

vínculo social, não no sentido abstrato dos teóricos da política, mas no sentido muito concreto 

das relações com as outras pessoas (MICHAUD, 1989, p.78). 

A violência é um fenômeno complexo que precisa ser entendido a partir de um 

contexto, pois diz respeito á uma construção sócio-histórica e cultural de normas e valores 

postos socialmente que influem diretamente as relações de violência entre os indivíduos. 

Analisando a violência Mafesoli (1996) coloca:  

“(...) Não é possível analisar a violência de uma única maneira, torna-la como um fenômeno 

único. Sua própria pluralidade é a única indicação do politeísmo de valores, da polissemia do fato social 

investigado. Proponho então, considerar que o termo violência é uma maneira cômoda de reunir tudo o 

que se refere á luta, ao conflito, ao combate, ou seja, á arte sombria que sempre atormenta o corpo 

individual ou social”. (MAFESOLI 1996, p 13). 

A violência surge quando há uma perda de controle ou perda de consciência dos 

indivíduos mal socializados. Dessa maneira, ela pode ser qualificada como comportamento 

irracional. É um recurso de poder que coloca os mais fracos á mercê dos que ameaçam.  

Gilberto Velho explica que: 

 “A violência não se limita ao uso da força física, mas a possibilidade ou ameaça de usá-la 

constitui dimensão fundamental de sua natureza. Vê-se que, de início, associa-se a uma idéia de poder, 

quando se enfatiza a possibilidade de imposição de vontade, desejo ou projeto de um ator sobre 

outro”.(VELHO, 1996, p.10). 



 67

A violência se origina como um processo social relacional, deve ser entendida a 

partir da estruturação da sociedade e de suas relações sociais e familiares, é complexa por 

envolver o contexto social mais geral além de ser tecida a partir de manifestações individuais 

e diversas em suas formas de manifestação, é acima de tudo, uma expressão do poder 

relacional, como forma e exercício tanto da dominação, da imposição, quanto da reação de 

quem percebe o enfraquecimento do seu poder.  

A violência se distingue do poder, pois, o poder é a modificação da conduta do 

individuo dotado de um mínimo de vontade própria.  

Não podemos simplificar a relação entre poder e violência, avaliando estes dois 

termos como sinônimos, Hannah Arendt assinala que estas duas categorias usualmente 

aparecem juntas, embora sejam distintas e destaca que uma das mais óbvias distinções entre 

elas é a de que,  

"O poder sempre depende dos números, enquanto a violência, até certo ponto, pode 

operar sem eles, porque se assenta em implementos (...) O poder nunca é propriamente de um 

indivíduo; pertence a um grupo e permanece em existência apenas na medida em que o grupo 

conserva-se unido”. (ARENDT, 1994, p.34-36). 

A compreensão da fenomenologia da violência pode ser realizada a partir da noção 

da “Micro física do Poder”, de Foucault, uma rede de poderes que permeia toda as relações 

sociais, marcando as interações entre sujeitos, os grupos e as classes. Pois, "o que existe de 

mais perigoso na violência é sua racionalidade”. Certamente, a violência em si mesma é 

terrível. Mas para Foucault a violência encontra seu fundamento mais profundo na 

configuração da racionalidade com que a utilizamos, “Entre a violência e a racionalidade, 

não há incompatibilidade" (FOUCAULT, 1999: 38-39).  

A distinção entre violência e poder envolve também o poder coercitivo que nas 

relações sociais intervém sob a forma de punição. Ao analisar o fenômeno da violência, 

encontramos uma multiplicidade de compreensões a seu respeito.  

Como afirma Michaud:  

”È um erro pensar que a violência pode ser concebida e apreendida independente de 

critérios e pontos de vista. Estes podem ser institucionais, jurídicos, sociais, às vezes, pessoais – 
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segundo a vulnerabilidade física ou a fragilidade psicológica dos indivíduos”.(MICHAUD 1989, p. 

12). 

Foucault (1987) em seus estudos sobre o poder nos mostra que o controle da 

violência passa a ser assumido pelo Estado a partir do iluminismo, sendo que o estado divide 

com instituições sociais (família, escola, polícia e poder judiciário) o controle da violência 

em seus espaços constitutivos, o que o autor denomina de “micro poderes” que têm 

autonomia em julgar, punir e tornar pública ou não estas manifestações de violência. 

Por estar presente em toda sociedade, à violência não está restrita a determinadas 

classes sociais, a determinados espaços, a determinadas faixas etárias ou a determinadas 

épocas. É ilusório pensar que ela se vincula apenas e diretamente á pobreza, aos grandes 

centros urbanos, aos adultos e aos dias de hoje.  

A violência real cotidiana é ocultada por mecanismos ou dispositivos ideológicos 

como os da exclusão, o da distinção, o jurídico, o sociológico e o da inversão do real. 

Chauí nos explica que os mecanismos ideológicos permitem: 

 “a ocultação da violência real. A inversão do real é o que melhor explica essa violência 

mascarada, porque são produzidas máscaras que possibilitam a dissimulação de comportamentos, 

idéias e valores violentos, fazendo-os parecer não violentos”. (CHAUÍ 2002, p 57). 

A violência na sua forma explicita de manifestação por ser visível é assumida, 

punida, evitada, combatida, criticada e controlada por meio de punições. Entretanto, a 

violência mascarada passa impune, ou porque não é percebida como tal e é confundida, ou 

porque é considerada pouco grave, isenta de conseqüências relevantes, porque não é vista, 

porque não traz conseqüências visíveis ou de efeito imediato, não machuca o corpo, não faz 

verter o sangue. Os danos indeléveis são geralmente de ordem psicológica e/ou moral. Pode 

se tornar perigosa porque não é controlada por ninguém, não possui regras ou freios e ocorre 

no cotidiano familiar e social. De tanto acontecer, ela passa a ser banalizada e termina por ser 

naturalizada como se fosse algo normal. 

Abordando a violência em suas análises, autores como Edinilsa Souza, e Gilberto 

Velho são unânimes em assinalar que a violência é resultante de um processo de relações 
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sociais permeadas de diferenças, interações e conflitos sociais diversos. Edinilsa Souza 

explica a violência como:  

“Uma relação social assimétrica que traz no seu interior o uso do poder e da força se 

traduz na prática como reflexo do jogo de interesses opostos que tendem ora a preservar 

determinadas ordens sociais, ora procuram transformá-las, seja a estrutura social classista ou não. 

Há, portanto, um caráter dialético na violência que traz em si as contradições do negativo e 

positivo, do destruidor e do criador, do coletivo e do individual, do abstrato e do concreto, do 

objetivo e do subjetivo, do macro e do micro social, que se realiza através das relações humanas”. 

(SOUZA, 1994, p.15). 

Destaca esta autora que, vista a partir desta forma, a violência deve ser abordada 

cientificamente na totalidade das relações sociais em constante movimento e, da mesma 

forma, entendida como um processo social que se realiza em cadeia. 

Para Gilberto Velho (1996) uma das diferenças associadas diretamente à produção 

de violência e conflito é a desigualdade social. Esclarece o autor, que a diferença existente 

entre grupos e indivíduos é inevitável e fatalmente vai gerar conflitos diversos. Esses 

conflitos seriam então gerados pela falta de perspectivas em relação à neutralização dessas 

diferenças. De acordo com esse Velho: "a ausência de um sistema de reciprocidade, 

minimamente eficaz, se expressa em uma desigualdade associada e produtora de violência". 

(VELHO, 1996, p.19). 

Dentre as novas questões sociais, os fenômenos da violência adquirem novos 

contornos, são definidos como mazelas sociais, passando a disseminar-se por toda a 

sociedade em uma multiplicidade de manifestações de violências: institucional, estrutural, 

familiar, ecológica, relacional oriunda dos conflitos entre os gêneros, as gerações, e etnias 

que se configuram enquanto um processo de dilaceramento do sujeito e da cidadania.  

Violência Institucional é uma violação da condição humana e se apresenta de 

forma sutil, porém não menos perversa. Contrariamente ao que se pensa, não é uma 

característica da sociedade contemporânea, permeia a organização do Estado nação e a 

estruturação dos países. A Violência Institucional 

”É aquela exercida nos/pelos próprios serviços públicos, por ação ou omissão. Pode 

incluir desde a dimensão mais ampla de falta de acesso e/ou má qualidade dos serviços. Abrange 
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abusos cometidos em virtude das relações de poder desiguais entre usuários e profissionais dentro 

das instituições, até por uma noção mais restrita de dano físico intencional”.(FALEIROS 2007, p. 

27). 

A violência estrutural, para Minayo oferece um marco à violência do 

comportamento e se aplica tanto às estruturas organizadas e institucionalizadas da família 

como aos sistemas econômicos, culturais e políticos “que conduzem à opressão de grupos, 

classes, nações e indivíduos, aos quais são negadas conquistas da sociedade, tornando-os 

mais vulneráveis que outros ao sofrimento e à morte”.(MINAYO, 1990, p.290).  

Minayo apresenta a violência estrutural também como: "aquela que nasce no 

próprio sistema social, criando as desigualdades e suas conseqüências, como a fome, o 

desemprego, e todos os problemas sociais com que convive a classe trabalhadora". . 

(MINAYO, 1990, p.8). 

 A violência social, num plano relacional de análise simplificado, é mediada por 

identidades sociais. Partimos da convicção de que o preconceito presente nas relações sociais 

cotidianas é usualmente incorporado e acreditado pelos sujeitos, se tornando a mola central e 

o reprodutor mais eficaz da desqualificação, da discriminação e de exclusão, portanto da 

violência. Vale dizer, cada vez mais em nosso meio social, a diferença acaba sendo sinônimo 

de marginalidade. O não-reconhecimento ou a falta de respeito às diferenças se fazem 

presentes, criando novos padrões de violência.  

O preconceito caracteriza-se como sendo uma forma de poder relacional arbitrária, 

um modo de pensar e de agir, no sentido de que é exercido se torna uma forma racionalizada 

de controle social que serve para manter certa distância as diferenças sociais entre os sujeitos. 

Acarreta práticas e atribuições arbitrárias, que destacam os traços de inferioridade do sujeito 

discriminado, baseados em argumentos que pouco têm a ver com a realidade das pessoas que 

são objetos da discriminação e da violência inconsciente.  

O preconceito implica sempre uma relação social hierárquica e de poder. Aparece 

como um modo de se relacionar com o outro que nos é diferente, a partir da negação ou 

desvalorização da identidade desse outro No corpo do outro, e a partir dele as discriminações 

ocorrem. É nele que se depositam e se concentram os elementos, as configurações que nos 

permitem classificar o outro indesejado, as marcas etárias e geracionais, as condutas, as 

posturas, os gestos, o comportamento, os de sentimentos, além de outros sinais identitários. 



 71

Com base nesses elementos inseridos e demarcados no corpo estabelecem-se classificações, 

estereótipos, regras/normas, significados/valores e comportamentos. O preconceito resulta, 

assim, de uma racionalização do outro, a partir da configuração de uma imagem corporal e 

lingüística, a que se atribuem estereótipos e valores negativos. 

Os múltiplos preconceitos de geração, gênero, de cor, de classe, têm lugar nos 

espaços individuais e coletivos, nas esferas públicas e privadas. Estão presentes em imagens, 

linguagens, nas marcas corporais e psicológicas nos gestos, nos espaços, singularizando e 

atribuindo referenciais identitários, hierarquias e poderes diferenciais, diferentemente 

valorizados, com lógicas de inclusões-exclusões conseqüentes, pois geralmente está 

associada a situações de apreciação-depreciação, graça ou desgraça.  

Bourdieu sintetiza em sua análise, que as diferenças entre sujeitos atuam como 

formadoras de relações simbólicas de violência, conforme a linguagem, os hábitos 

alimentares, o vestuário, além de outros aspectos do estilo de vida do outro indesejado: "A 

identidade social consiste na diferença, e a diferença é afirmada contra aquilo que é mais 

próximo e que representa a maior ameaça". (BOURDIEU 2001, p. 76). 

Portanto, qualquer teoria que tente entender as manifestações do poder e da 

violência precisa levar em conta as pequenas diferenças, que se constituem em uma das bases 

fundadoras e mantenedoras das desqualificações sociais, dos estereótipos e dos preconceitos 

discriminatórios.  

Somente com o aprimoramento das analises da teia de relações sociais que 

constroem a violência no âmbito social e familiar é que se pode perceber sua forma 

naturalizada de expressão cotidiana, a discriminação, nas suas mais variadas modalidades de 

ocorrência, social, racial, de gênero e geracional.  

A banalização da violência provoca a insensibilidade ao sofrimento, o desrespeito e 

a invasão do campo do outro. A ideologia do individualismo exacerbado na sociedade atual 

não enxerga o outro. O outro é o diferente, o estranho é o nada. O que tem valor são aqueles 

que se identificam com o eu. O outro não desperta a solidariedade, o respeito, o bem-querer, 

e pode ser desqualificado, banido, destruído, eliminado, segregado e excluído.  
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A violência contra os idosos faz parte da violência social e se constitui um 

fenômeno universal. No que se refere a idosos, uma definição específica de violência 

considera tanto ações quanto omissões, intencionais ou não.  

Em muitas sociedades, diversas expressões dessa violência são tratadas como uma 

forma de agir “normal” e “naturalizada” permanecendo ocultas nas relações sociais e 

familiares, nos usos de formas depreciativas de identificação, nos costumes e nas relações 

cotidianas entre as pessoas. Uma a abordagem sobre a violência contra a pessoa idosa deve 

partir de uma ética baseada no respeito e na consideração ao ser humano.  

Machado e Queiroz (2002) destacam alguns fatores de risco no caso da violência 

doméstica contra idosos: histórico de violência familiar, psicopatologia do cuidador 

(associados ou não a consumo de álcool e de drogas), incapacidade funcional do idoso, 

estresse causado pelo ato de cuidar, quer por questões financeiras ou físicas e emocionais, e o 

isolamento social do agressor.  

Para identificar essa violência é preciso romper com o preconceito cultural 

existente contra o idoso. Ele torna difícil o reconhecimento da violência cotidiana 

principalmente a domestica. 

Faleiros (2007) pesquisando as ocorrências de violência contra idosos no Brasil 

relata que idosos são vítimas dos mais diversos tipos de violência: desde insultos e agressões 

físicas perpetradas por familiares e cuidadores (violência doméstica), maus tratos sofridos em 

transportes públicos e instituições públicas e privadas (violência institucional), até a 

violência decorrente de políticas econômicas e sociais, que mantêm a exclusão da velhice, 

aumentam as desigualdades sócio-econômicas (violência estrutural), ou de normas sócio 

culturais, que legitimam preconceitos e o uso da violência (violência social).  

Assim, a violência social contra idosos se manifesta de diversas formas: a violência 

social estrutural é aquela que ocorre pela desigualdade social e é naturalizada nas 

manifestações de pobreza, de miséria e de discriminação; a violência social interpessoal se 

refere às interações e relações cotidianas por fim, a violência social institucional diz respeito 

à aplicação ou à omissão na gestão das políticas sociais e pelas instituições de assistência. 
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Já a violência familiar contra os idosos manifesta-se desde a violência psicológica, 

que se exprime pela negligencia, descaso e abandono, passa pela violência financeira com a 

apropriação de bens e renda, até a violência física traduzida nos maus tratos e agressões.  

Minayo (2004) nos traz sua contribuição quando a partir de suas pesquisas 

classifica e define as diversas manifestações da violência e maus-tratos contra os idosos em: 

a) Maus-tratos físicos: uso da força física para compelir os idosos a fazerem o que não 

desejam, para feri-los, provocar-lhes dor, incapacidade ou morte. 

c) Abuso financeiro ou material: exploração imprópria ou ilegal dos idosos ou uso não-

consentido de seus recursos financeiros e patrimoniais. 

d) Abuso sexual: refere-se ao ato e/ou jogo sexual de caráter homo ou heterorelacional, 

utilizando pessoas idosas. Visa obter excitação, relação sexual ou práticas eróticas por meio 

de aliciamento, violência física ou ameaças. 

e) Negligência: recusa ou omissão de cuidados devidos e necessários aos idosos por parte 

dos responsáveis familiares ou institucionais. Geralmente, se manifesta associada a outros 

abusos que geram lesões e traumas físicos, emocionais e sociais, em particular, para os que 

se encontram em situação de múltipla dependência ou incapacidade. 

f) Abandono: ausência ou deserção dos responsáveis governamentais, institucionais ou 

familiares de prestarem socorro a uma pessoa idosa que necessite de proteção. 

g) Auto-abandono ou auto-negligência: conduta de uma pessoa idosa que ameace a sua 

própria saúde ou segurança, pela recusa ou pelo fracasso de prover a si próprio o cuidado 

adequado. 

Trata-se de uma temática complexa, de difícil estudo e identificação, sobretudo em 

idosos, porque eles geralmente não denunciam abusos, menosprezo, abandono e desatenções 

sofridas, por medo de serem punidos e perderem o acolhimento que estão recebendo de seus 

familiares, que são, muitas vezes e ao mesmo tempo, os próprios agressores.  

Outros sentem vergonha de fazer denúncias, sentem-se culpados quando são 

vítimas de seus filhos. Há ainda os que sofrem de maus-tratos sutilmente mascarados e que 

não se dão conta de que estão sendo vítimas de violência.  
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Há que se ter em conta à reflexão de Bourdieu (2001) sobre as trocas desiguais 

registradas no interior das relações familiares de poder, relações de força nem sempre 

visíveis que podem permanecer implícitas frente ao silêncio. Para Bourdieu:  

“O Poder, é necessário saber descobri-lo, perceber onde ele deixa se ver menos, onde ele é 

mais completamente ignorado, portanto, reconhecido o poder simbólico, é, com efeito, esse poder 

invisível o qual pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que não querem saber que lhe estão 

sujeitos ou mesmo o exercem”.(BUORDIEU 2001, p 7-8). 

Se, por um lado, a violência contra os idosos se insere nos meandros dos conflitos 

intrafamiliares, muitas vezes invisíveis socialmente, por outro, nas sociedades capitalistas, a 

própria construção do “ser idoso”, que associa idade avançada à obsolescência, se traduz em 

violência social. O que coloca a violência como parte de uma questão mais ampla de 

construção da cidadania para o idoso em um ambiente democrático.  

Mercadante (2002) ao longo de suas análises sobre violência intrafamiliar percebe 

que a ruptura dos direitos sociais nas famílias se alia á ruptura do pacto de respeito e 

confiança entre seus membros, cujos laços de apoio mútuo, de ajuda e proteção se desfazem 

na utilização do poder de quem tem mais força física, nas vantagens tiradas a partir do 

domínio das modernidades tecnológicas em detrimento daqueles mais fragilizados, com 

desvantagens educacionais e físicas e que tem medo de falar, mas lutam por uma gestão 

digna e autônoma de sua vida na velhice. 

Guita Debert (1999), em sua pesquisa sobre a violência contra os idosos no Brasil, 

nos mostra que os parentes próximos são os maiores agressores de idosos. São comuns 

denúncias de casos de familiares (filhos, netos, sobrinhos, genros e noras) que batem nos 

seus idosos, tomam seu dinheiro, apropriam-se de seus bens, dopam-nos, deixam de 

alimentá-los, não administram a medicação necessária a sua saúde, abandonam-nos em 

hospitais e asilos.  

Guita classifica por agressão, em seu trabalho, qualquer tipo de violência contra o 

idoso, as mais denunciadas praticadas dentro das residências são: 

“Bater, deixar de atender, não parar o ônibus e atitudes desse tipo são agressões na 

esfera pública. Os maus tratos em clínicas e asilos, uma das formas mais dramáticas de violência 
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contra o idoso, são consideradas agressões na esfera semipública. E a violência doméstica, 

incluindo ameaças e injúrias, são consideradas privadas”.  (DEBERT 1999, p. 6). 

Como vimos, a violência contra idosos pode ter diversas causas e assumir um 

caráter mais ou menos explícito. Pode ser motivada pela apropriação, não desejada, dos bens 

dos idosos por seus familiares, levando a uma perda de autonomia e de poder do idoso, pela 

desresponsabilização dos familiares pelos cuidados de sobrevivência do idoso, deixando este 

abandonado, ou pela reversão das funções de autoridade dentro da família, passando o idoso 

a ser comandado por alguém de uma geração mais nova a quem terá de obedecer.  

A marginalização dos idosos e a violência simbólica que contra eles é exercida 

operam através de processos complexos nem sempre visíveis. O principal desses processos é 

de natureza comunicacional.  

Exigir que os idosos se comportem de acordo com modelos atuais é uma forma de 

exercício de violência simbólica, que muitas vezes dificulta as relações inter-geracionais e 

conduz á exclusão dos idosos na vida familiar e social. 

Bourdieu assinala os efeitos da violência simbólica:  

“O efeito da dominação simbólica se exerce na obscuridade das disposições do habitus 

em que estão inscritos os esquemas de percepção, de apreciação e ação que fundam, aquém das 

decisões da consciência e dos controles da vontade, uma relação de conhecimento e de 

reconhecimento, ambos práticos, mas profundamente obscura para si mesma”.(BOURDIEU 2001, 

p. 207). 

Há que se distinguir, no entanto, quando a violência é premeditada e deliberada, 

portanto punível, da violência praticada por ignorância, ainda que com efeitos prejudiciais 

contra o idoso. 

Ressalta-se, que a violência doméstica e os maus-tratos a idosos não devem ser 

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

comunidades estão inseridos.  

Devem-se considerar, também, as mudanças nos arranjos familiares. A forma 

como os maus-tratos e a violência contra idosos são percebidos varia entre culturas e 

sociedades. Em um passado não tão distante muito sociedades tradicionais consideravam a 
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harmonia doméstica como um importante elemento das relações familiares. Esse papel da 

família era legitimado e reforçado tanto por tradições filosóficas quanto por políticas 

públicas, não se reconhecendo a existência de maus-tratos contra idosos e, muito menos, a 

sua denúncia. 

 No Brasil, embora a violência que ocorre no âmbito familiar seja apresentada 

como indiscutível (MENEZES, 1999), há outras três questões que disputam com ela um 

espaço de relevância. Em primeiro lugar, um tipo de negligência social difusa que se 

manifesta como uma cultura de relação com os idosos, juntando, em sua configuração, o 

Estado, instituições que abrigam e cuidam dos velhos e famílias que, por dificuldades 

financeiras, e por vários outros motivos, costumam abandonar seus familiares.  

Em segundo lugar, como uma derivação dessa cultura negligente, assinala-se a 

violência institucional, cuja maior expressão são os asilos de idosos, sobretudo os 

conveniados com o Estado, onde são comuns processos de maus-tratos, de 

despersonalização, de destituição de poder e vontade e omissão de cuidados médicos.  

Em terceiro lugar, ressalta-se a questão dos transportes públicos e do trânsito, 

assunto que diz respeito à vida urbana e à circulação dos idosos pelas cidades.  

A notificação da violência contra esta parcela da população é um fenômeno recente 

no mundo. Em 1975, revistas britânicas passaram a abordar este tema a partir dos 

espancamentos de avós ocorridos naquele país. No Brasil, esta questão ganhou força e se 

iniciou em 1990, para tentar dimensionar esta prática, desde então, governo e sociedades se 

esforçam para construir estatísticas que orientem as políticas de enfrentamento.  

Existem hoje, dispositivos legais e normativos para o enfrentamento da violência 

contra idosos, vão se implantando estratégias de proteção como: Promotoria do Idoso, Vara 

do Idoso, Defensoria do idoso, Conselho de Direitos do Idoso (Nacionais e Locais), SOS e 

Disque Idoso entre outros.  

No entanto, no Brasil, as informações sobre doenças, lesões e traumas provocadas 

por causas violentas em idosos ainda são pouco consistentes, fato observado também na 

literatura internacional que ressalta, uma elevada sub notificação em todo o mundo. 

Pesquisadores como Minayo (2001) chegam a estimar que 70% das lesões e traumas sofridos 

por idosos não aparecem nas estatísticas.  
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No Brasil há cerca de 93.000 idosos que se internam por ano por causa de quedas 

(53%), violências e agressões (27%) e acidentes de trânsito (20%). 

Segundo dados do IBGE, em 2002, 14.973 idosos morreram por acidentes e 

violências no país, dos quais 9.847 eram homens e 5.126 mulheres. Os acidentes de 

transportes e as quedas são as causas principais de mortes violentas dos idosos brasileiros.  

A Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH) com o intuito de enfrentar a 

violência contra o idoso, lançou, em dezembro de 2005, o Plano de Ação para o 

Enfrentamento da Violência Contra a Pessoa Idosa. O plano traz um diagnóstico desta 

situação no país e as diretrizes para o enfrentamento desta prática. A implementação e 

fiscalização deste plano cabem aos gestores públicos das esferas estaduais e municipais e aos 

conselhos estaduais de idosos.  

De acordo com O Plano de Ação para o Enfrentamento da Violência Contra a 

Pessoa Idosa "o mau-trato ao idoso é um ato (único ou repetido) ou omissão que lhe cause 

dano ou aflição e que se reproduz em qualquer relação na qual exista expectativa de 

confiança” (Brasil, 2005). O foco principal destas ações previstas no plano é se fazer 

cumprir o Estatuto do Idoso (lei nº 10.741 de 2003), no que se refere ao enfrentamento da 

exclusão social e de todas as formas de violência contra este segmento da sociedade.  

Terminando estas referências é preciso afirmar que falar de violência contra idosos 

é falar do avesso dos direitos expressos no Estatuto do Idoso que precisam ser observados e 

cumpridos. A legislação brasileira garante: “o envelhecimento é um direito personalíssimo”. 

(Brasil, 2003). Já o Plano de Ação de Enfrentamento da Violência contra a Pessoa Idosa 

(Brasil, 2005) aprofunda e focaliza as diretrizes para atuação do poder público nos casos de 

abusos, maus-tratos e negligências, responsáveis por provocar-lhes mortes, lesões, traumas e 

muito sofrimento físico e emocional. A Política Nacional de Redução de Acidentes e 

Violências do Ministério da Saúde (2001) prevê ações concretas do setor para a proteção e 

prevenção dos abusos contra os idosos no país.   

No entanto, existe uma imensa distância entre as leis e portarias e sua 

implementação. A interlocução entre todos esses órgãos e instituições torna-se essencial para 

a garantia dos direitos dos direitos dos idosos, bem como para inserção nos orçamentos 

públicos dos recursos necessários para o atendimento das demandas das pessoas idosas. 

Muitas transformações previstas pelos documentos citados implicam mudanças de hábitos, 

usos e costume, portanto, uma nova mentalidade.  
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Merece destaque a urgência de medidas governamentais para que o direito do idoso 

não seja letra morta, sem informação, sem à disposição de agir e sem planejamento, os 

Municípios, os Estados e a União não serão capazes de cumprir a sua missão.  

Portanto, é imprescindível que se promova uma ampla divulgação do Estatuto do 

Idoso e demais leis que lhe conferem direitos. Entendemos que o maior antídoto da violência 

é a ampliação da inclusão na cidadania do idoso em nossa sociedade.  

 

3 - CAPÍTULO III - AS EVIDÊNCIAS DA VIOLÊNCIA CONTRA 

IDOSOS NOS OBJETOS INVESTIGADOS 

3.1 - METODOLOGIA: 

Muitas foram, às possibilidades de um recorte metodológico que nos possibilitasse 

extrair do mundo social o problema da violência contra idosos, seus conceitos, os 

instrumentos teóricos necessários ao seu conhecimento, suas representações, suas relações e 

as realidades que se tornam notadas neste seu universo social.  

Como pesquisador, optei por pensar o a violência contra idosos em uma 

abordagem subjetiva deste problema e das suas questões recorrentes, uma análise realista, ou 

para dizer como Hegel: “captando o real e o relacional”. (HEGEL, 1997, p.43) 

O meu objetivo ao associar a desqualificação social nas análises dos casos de 

violência foi trazer um novo olhar e fugir de representações partilhadas por todos que tratam 

de estudar este fenômeno, ou mazela da questão social, nas palavras de Castel (1998), no que 

está posto socialmente, nos números oficiais, nas incidências, nas formas de manifestação e 

nas caracterizações inscritas na objetividade do fato. 

Assim, na escolha metodológica para delinear nossa pesquisa procuramos nos 

basear em uma abordagem que nos permitisse focalizar os significados, valores e 

considerações sobre a violência contra idosos.  

Levando em conta a natureza e especificidade do nosso estudo, escolhemos por 

técnica a análise qualitativa das denúncias nas quais a ocorrência de violência se fez 

presente, revelando características comuns a partir de contextos diferentes, em consonância 

com dados apontados pela literatura. 
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Optamos assim, pela abordagem qualitativa que, segundo Wood e Haber (2001) 

concentra-se na experiência humana, abarcando os seres humanos em sua totalidade.  

Entendemos que a pesquisa qualitativa busca mais que relatar ou quantificar dados, 

partindo da observação de uma realidade que não pode ser medida, busca na subjetividade o 

significado atribuído ao objeto de estudo. A pesquisa realizada é um estudo documental 

qualitativo.  

Trivinos (1987) argumenta que a pesquisa qualitativa é impregnada de significados 

que o ambiente lhe outorga, sendo um produto da visão subjetiva que tem por intuito não só á 

aparência dos fenômenos, mas também a sua essência.       

É oportuno esclarecer que utilizaremos também como instrumento, a Análise de 

Conteúdo tendo por referência as definições de Bardin, (1979), em seu aspecto qualitativo. 

Esta técnica foi escolhida pelo volume do material a ser examinado bem como pela 

possibilidade que oferece na apreensão dos aspectos qualitativos de interesse pela 

peculiaridade da situação. 

Considerando o idoso um indivíduo, parte de um coletivo, que precisa ser visto e 

ouvido, optei por lançar mão de três categorias inerentes ao espaço público conforme nos 

aponta Arendt (2001), a partir das quais analisei o material documental. São elas: 

visibilidade/aparecimento, discurso e ação. 

Em se tratando da visibilidade, aparecimento, “aparência” que Arendt define como 

“aquilo que é visto e ouvido pelos outros e por nós mesmos” e que constitui a realidade, 

procuraremos na análise identificar situações positivas e negativas em que o idoso aparece no 

processo. (ARENDT, 2001, p. 59). 

Situações nas quais o idoso torna-se visível dentro do ambiente que os circunda. 

Quanto a isto, pode-se afiançar também o papel da Promotoria em dar visibilidade às 

questões do idoso na sociedade. 

Esta possibilidade torna-se importante uma vez que, considerando os preconceitos 

e interesses vigentes na sociedade, a “irrelevância” de certos aspectos se torna presente.  
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Arendt afirma que: “no mundo público só é tolerado o que é tido como relevante, 

digno de ser visto ou ouvido, de sorte que o irrelevante se torna automaticamente assunto 

privado”. (ARENDT, 2001, p.61) Ao considerar as denúncias de violência sob as suas 

diversas formas de manifestação, o idoso expropriado, maltratado ou negligenciado torna-se 

visível. 

A violência na sociedade, de um modo geral, se dá na esfera privada, na família, na 

grande maioria dos casos, como também em hospitais e nos asilos de idosos. Essa condição 

de violência, muitas vezes, ainda é mantida em sigilo. Legalmente, desde 1994, através da lei 

nº 8.842 – Política Nacional do Idoso, e sua regulamentação com o Decreto nº 1.948 de 

1996, são previstas penalidades para quem desrespeitar o idoso. Porém, o desconhecimento e 

a não observância da lei propiciam a manutenção dos episódios violentos contra o idoso fora 

do domínio público, bem como o fato da sociedade em geral considerar os mesmos, 

conforme Arendt, fatos “irrelevantes”. (ARENDT 2001, p.61) 

Esta irrelevância pode ser contestada, de certa forma, se considerarmos os idosos 

enquanto sujeito de direitos citado na Constituição de 1988, que no seu Art. 227 menciona 

que “é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar ao idoso, à criança e ao 

adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, (...)” (grifo meu) 

(CONSTITUIÇÃO FEDRAL, 1988, p.148).  

O empenho em buscar sua relevância transpõe o limite da individualidade, face á 

isto, Promotoria do Idoso pode caracterizar-se como um espaço viável para esta transposição 

sem deixar de considerar o individual. Dando continuidade, as categorias discurso e ação na 

ótica de Arendt, são: “a ação e o discurso são os modos pelos quais os seres humanos se 

manifestam uns aos outros, não como meros objetos físicos, mas enquanto homens (...)” 

(ARENDT, 2001 p.191). 

A manifestação e a inserção do idoso na sociedade se dá, no meu entender, de duas 

formas: individualmente e coletivamente. Ao usar a Promotoria do Idoso como fórum de 

exposição de sua individualidade, o idoso avança no sentido de buscar, através de sua 

inserção num grupo já constituído, transpor os limites de sua situação de indivíduo.  

O outro movimento é o da Promotoria do Idoso como um todo, ao tornar-se visível 

para a sociedade através de suas ações e dos seus discursos em relação ao idoso.  
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O discurso e a ação não podem vir separados, pois um não vive sem o outro. “Sem 

o discurso, a ação deixaria de ser ação, pois não haveria ator; e o ator, o agente do ato, só é 

possível se for, ao mesmo tempo, o autor das palavras” (ARENDT, 2001 p.191).  

Os discursos presentes nos processos apontam para a inserção do idoso no contexto 

através de dois modos. Um deles é sob o ângulo da proteção. Entendo que a busca de 

proteção explicitada nos registros remete para a questão da visibilidade dada aos idosos 

enquanto sujeito de direito assegurada pela Constituição de 1988, pelo Estatuto do Idoso e 

pela Política Nacional do Idoso. Estes ganhos constitucionais demandam ainda por 

efetivação concreta. A outra forma de perceber a inserção do idoso é a de participação, a 

participação do idoso usufruindo oportunidades de discussão dos temas que o envolvem, 

como as questões da violência e dos abusos cometidos desrespeitando o envelhecimento, e 

contrapondo-se à imagem do idoso desprotegido, que ao denunciar revela a complexidade da 

questão. 

Quanto às ações, tentamos identificar na pesquisa como o idoso age principalmente 

na busca de espaços onde possa mostrar-se para a sociedade, bem como a atitude que 

expressam frente aos processos e a ênfase na busca de garantia de seus direitos.  

Analisando o significado destas ações se pode perceber o quanto estas mesmas 

estão “afinadas” (ARENDT, 2001) com o discurso verbalizado por parte dos atores. 

O nosso objeto de investigação foram os processos que tratam de casos 

comprovados de violência contra idosos que tiveram seu andamento e conclusão no ano de 

2006, sendo definidos pela Promotoria do Idoso como “Casos Resolvidos”. O que se entende 

por “Casos Resolvidos” é a denúncia que recebeu uma resposta, atestando que alguma 

providência foi tomada na solução do problema. 

O objeto desse estudo, a violência familiar contra idosos, tem a peculiaridade de 

lidar com a subjetividade dos atores sociais envolvidos, o que é vivenciado por eles no 

processo jurídico realizado pela Promotoria do Idoso do Estado de Pernambuco.  Trazemos 

aqui, os depoimentos de homens e mulheres idosos que confiaram à Promotoria a suas 

dificuldades de viver tendo por agravante as manifestações de violência de suas famílias que 

surgem, muitas vezes como uma ameaça a sua existência. 
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Na análise das falas dos idosos em seus depoimentos tentamos apreender uma 

realidade muitas vezes oculta, que só se descobre, que só se mostra nas entrelinhas, enquanto 

fato banal nas interações sociais, nas relações cotidianas, nas palavras em que se dissimulam 

a si próprias.  Para Bourdieu: “as palavras são expressões das relações de força objetiva 

entre os agentes envolvidos, e mais precisamente, entre os campos diferentes em que eles 

estão implicados, e em geral ocupam posições”.(BOURDIEU, 2001, p. 55).  

Portanto precisão de decifração, uma vez que: ”as palavras aparentemente 

inocentes, são passíveis de uma análise de discurso, são interações visíveis, fornecem na 

aparência todos os instrumentos da sua própria análise”.(BOURDIEU, 2001, p. 54). 

O campo de estudo é um recorte que se faz em termos de espaço de uma realidade 

social, que representa a realidade a ser analisada. Esse recorte espacial é ocupado por pessoas 

que convivem cotidianamente numa dinâmica de interação social e são sujeitos de uma 

determinada história cujas nuances surgiram durante o estudo da realidade investigada. 

Para Schutz: “é em função da e na experiência vivida que se constitui o grupo 

social, que se adere por necessidade vital há uns nós produtivos, associativo e cultural 

identitário”.Deste modo, o mundo objetivo seria composto por redes de intersubjetividade, 

cujo sentido é assegurado na ação social do eu face ao outro.(SCHUTZ 1996, P 39-40). 

O recorte de nossa pesquisa se dá na cidade de Recife, que é a terceira capital do 

país em número de idosos, totalizando 148.486 idosos, o que representa 11,9% da sua 

população (Fonte: IDB/IBGE - Censo Demográfico de 2004). 

Faleiros, em sua pesquisa sobre a incidência de violência contra idosos no Brasil, 

afirma que: “Recife tem a maior incidência no Brasil de violência financeira 45,56 % de 

casos, sendo a quarta capital brasileira em ocorrência de violência física contra idosos 

39,44%, já a violência psicológica alcança 7,48% dos registros e a negligência e o 

abandono, totalizam 3,4% das ocorrências”. (FALEIROS, 2007 p. 187) 

O ponto de partida das análises foi ancorado em um roteiro que identificou nos 

processos de violência contra idosos, sua classificação, o status social dos idosos, as relações 

de poder e elementos sugestivos da desqualificação social dos idosos de acordo com as quais 

observamos as prerrogativas explicativas das ações violentas. 
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Procurou-se aqui, verificar como no ato de lembrar as suas vidas, estes idosos 

reconstroem a sua identidade pessoal e social, a luz da relação do seu passado com o seu 

presente, bem como a sua experiência vivenciada de violência, sua experiência de vida, a 

passagem do tempo e a evocação destas experiências, que são essenciais para estes sujeitos 

manterem a sua individualidade dentro da família e na sociedade que tende a homogeneizar e 

a dissolver as suas particularidades e enaltecer os aspectos depreciativos e estereotipados que 

não lhe dizem respeito e o desqualificam.  

A importância destes testemunhos reside no fato de representarem 

simultaneamente, uma abordagem subjetiva, que os sujeitos concretizam pela lembrança, 

face ao seu passado e seu presente, e por apresentarem regularidades sociais, disposições 

desqualificantes, uma vez que consideramos que ao falar e relembrar, o sujeito age segundo o 

que Bourdieu (2001) denominou de um “habitus”, isto é, segundo um sistema de valores 

sócio culturais incorporados ao longo das experiências vividas pelo sujeito no seu processo 

de socialização. 

A particularidade de lembrar o trajeto de vida, durante os depoimentos, no contexto 

social da velhice e da violência familiar, advém da relação entre memória e identidade nesta 

fase da vida. Mesmo quando os questionamentos eram diretos a situação de violência 

vivenciada, a resposta alargava-se para que fosse feito um contra ponto com suas vidas antes 

deste episódio vivido e do seu envelhecimento.  

A conversa levava sempre a um momento do seu passado, a uma lembrança sobre 

a sua família, a casa, o trabalho, a sua infância e da dos seus filhos. A memória era o suporte 

da narrativa pessoal que os destacava, os distinguia, que os tornavam pessoas cujas 

diferenças daquele momento de desqualificação eram por eles encontradas na sua experiência 

individual com a passagem do tempo. 

Assim, a experiência de vida do sujeito, e a sua rememoração estão inseridas em 

uma matriz de redes objetivas constitutivas da identidade construída ao longo da história da 

sua vida.  

Por esta razão, Bourdieu sugere que: "(...) pensar a vida de um indivíduo apenas 

como uma história que o próprio sujeito relata é uma ilusão, isto é, pensa-la como um 

romance com princípio, meio e fim, induz em erros analíticos” (BOURDIEU, 1996, p.185). 
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Para nós, esta rememoração, esta dimensão interdependente da memória social e 

individual nestes sujeitos, é constitutiva da reconstrução identitária destes idosos vitimas da 

violência no contexto social do seu lar.  

A memória conforme nos referenda Sobral, pode ser também uma estratégia de 

resistência face à imposição de uma identidade social desqualificada imposta por um grupo 

com poder hierárquico superior. Sobral propõe que: ”A memória de cada indivíduo é 

constitutiva de uma identidade diferenciada socialmente, construída ao longo de uma 

trajetória que é para o indivíduo a sua vida” (SOBRAL, 1998, p.41). 

Por fim, ao procurar clarificar o modo como a noção de velhice é construída 

socialmente nestes processos pretendemos não incorrer em reificações, em alienações da 

realidade social, pretendemos não naturalizar a violência e um conceito como a velhice, que 

em si mesmo carrega significados e valores variáveis segundo o contexto sócio-histórico em 

que estes são criados. 

 
3.2 - ATORES E CENÁRIO: CONTEXTUALIZAÇÃO DOS PROCESSOS 

DE VIOLÊNCIA CONTRA IDOSOS 

  

Os atores sociais estudados são os idosos, vítimas nos processos analisados pela 

promotoria do idoso e seus agressores. 

Em Pernambuco, foram registradas, de janeiro de 2002 a abril de 2006, cerca de 

três mil ocorrências tendo como vítimas pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. 

Dados estes, presentes no relatório elaborado pela Central de Atendimento, o Disque-

Denúncia, da Secretaria Estadual de Defesa Social de Pernambuco, com base em 

informações repassadas pela população. 

Face aos novos encargos assumidos pelo Ministério Público, foi criada em abril de 

2005, no âmbito do Ministério Público de Pernambuco, a 30ª Promotoria de Justiça de 

Cidadania da Capital com atuação na Promoção e Defesa dos Direitos Humanos da Pessoa 

Idosa, ou simplesmente, a Promotoria do Idoso. 
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A Promotoria de Justiça do Idoso atua na defesa e promoção da pessoa idosa tendo 

por atribuições, definidas na Resolução nº 004/2005 do Colégio de Procuradores de Justiça: 

1 Promover e defender os Direitos Humanos da pessoa idosa, visando á proteção dos interesses 

individuais indisponíveis, individuais homogêneos, coletivos e difusos, especialmente 

daqueles em situação de risco; 

2 Zelar pela correta aplicação das normas relativas á pessoa idosa, garantindo o seu bem-estar, 

a sua integridade social e a não ocorrência de ameaças e violações aos seus direitos; 

3 Inspecionar mensalmente entidades públicas e particulares que prestam serviços de 

atendimento á pessoa idosa, adotando as providências cabíveis; 

4 Fiscalizar a implantação e execução das Políticas Públicas destinadas ás pessoas idosas e a 

correta aplicação de seus recursos, promovendo medidas extrajudiciais e judiciais 

necessárias. 

A Promotoria do Idoso tem atribuição territorial na Comarca do Recife, tem 

como linhas de ação o atendimento ao público, trabalho de campo em visitas domiciliares e 

institucionais e a transmissão de conhecimentos na área de cidadania e direito da pessoa 

idosa através de palestras, conferências e etc...  

A Promotoria de Justiça que atua junto ao Juizado Especial Criminal fica no Fórum 

Tomaz de Aquino. A Promotoria do Idoso recebe os informes de violência contra o idoso 

através do disque-denúncia 3421 9595, da ONG Movimento Pernambuco Contra o Crime, da 

delegacia do idoso e das delegacias de bairro, além do atendimento prestado na própria 

Promotoria do Idoso.  

Apoiada por uma equipe técnica formada por um promotor de justiça, duas 

assistentes sociais, três estagiários de serviço social, uma médica geriatra, dois técnicos 

ministeriais e um estagiário de direito. A Promotoria conduz os processos avaliando o 

ambiente doméstico, os aspectos sócio-culturais e econômicos das vítimas, agressores e 

familiares para, a partir desta análise, poder sugerir medidas sócio educativas aos agressores 

e apoio psicológico ao idoso e familiares, bem como encaminhar tanto as vítimas quanto seus 

agressores para serviços assistenciais com o fim de cuidar ou recuperar os envolvidos.  
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A partir desta realidade, a Promotoria do Idoso foi escolhida como lócus da 

pesquisa por oferecer um canal aberto e identificado pelos idosos, como órgão competente 

para sua proteção e defesa.  

Trazemos agora, um perfil dos casos atendidos pela Promotoria do Idoso no ano de 

2006 que serviu de banco de dados para nossa pesquisa. Dos cento e quarenta atendimentos 

da promotoria do idoso em 2006 encontramos que a situação de violência se manifesta com 

maior incidência nas mulheres, com 63% dos casos.  

 

INCIDÊNCIA DAS DENÚNCIAS POR 
GÊNERO

37%

63%

HOMENS MULHERES

Gráfico 1 

A proporção de idosos atendidos por faixa etária tem maior incidência o intervalo 

de 75 a 90 anos com 46% dos casos, seguido do intervalo de 60 a 74 anos representando 24% 

das ocorrências e acima de 90 anos com 9%, sendo que 21% dos registros não tiveram a 

idade identificada na denúncia.  
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Gráfico 2 - Proporção de idosos atendidos por faixa etária 

Quanto aos dados sobre a renda dos idosos denunciantes temos que 44% destes 

declaram receber um salário mínimo, 18% recebiam de dois a quatro salários mínimos de 

renda, 8% estavam com rendimentos superior a cinco salários mínimos e 2% destes 

encontravam-se na linha da pobreza recebendo menos que um salário mínimo, não sendo 

identificada a renda de 28% dos casos. 
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 Gráfico 3 - Renda dos idosos atendidos  
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 Do ponto de vista da caracterização das denúncias destacam-se que, 38% destas 

são de maus tratos, 22% estão relacionadas à apropriação de renda e bens do idoso, 21% 

estão associadas ao abandono, 6% a cárcere privado e 4% a deficiência de cuidados ou 

negligência.  
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 Gráfico 4 - Caracterização das denúncias por tipo de violência 

Das denúncias 9% não tiveram sua causa definida. Quanto à procedência destas 

denúncias os dados indicam que 57% não procedem, 9% foram classificadas procedentes, 

15% encontram-se em análise e em 19% dos casos o idoso em questão foi a óbito. 
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 Gráfico 5 - Caracterização das denúncias quanto à procedência de violência 
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Os resultados das denúncias quanto à relação do agressor com a vítima encontramos que 8% 

das queixas são contra companheiro/companheiras 50% dos denunciados são 

filhos/filhas/netos/netas, demais familiares são apontados em 14% dos dados, outras pessoas 

encontram-se em 17% e o agressor não foi identificado em 11% dos casos. 
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Gráfico 6 Caracterização dos Agressores quanto á sua relação com a vítima 

Focalizamos nossa análise nas falas dos idosos e de seus agressores presentes nos 

oito processos concluídos, falas estas inseridas nas denúncias e nos depoimentos coletados 

pelos profissionais da Promotoria.  

A descrição feita em minúcias e precisões serviu para demonstrar os significados 

presentes na construção da identidade destes idosos, destacando esses sujeitos no contexto de 

diversidade da sociedade contemporânea, marcando, sobretudo, as relações de poder e as 

disputas acerca dos critérios de organização familiar e societária, como também, as noções de 

direito envolvidas. 

O interesse em estudar a violência contra idosos a partir dos processos, das 

histórias vividas e relatadas á Promotoria do Idoso mostrou-se instrumento importante na 

articulação da identidade desses sujeitos e do relato que envolve a percepção da violência 

vivenciada por esses velhos narradores. Homens e mulheres que, por meio de seus códigos 

culturais, são capazes de falar de si e do seu mundo social interpretando e construindo 

significações para o seu cotidiano.  
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Muitas vezes em termos de conselhos e advertências, mas com o papel definido 

de protagonista e narrador como citado por Walter Benjamin (1985), eles transmitem um 

testemunho importante sobre a vida social contemporânea.  

Uma perspectiva desse tempo a partir das mudanças que ele idoso representa e 

concretiza no interior de suas trajetórias de vida. 

A vida na sociedade atual é marcada pela reação contraditória entre seus processos 

homogeneizadores e a reprodução das diversidades, é o contexto principal para a 

compreensão das falas em que os narradores expõem suas buscas identitárias empreendidas 

em seus trajetos no espaço familiar. 

É assim, a denúncia, uma das formas de resistência do idoso que se impõe à 

sociedade, participando do cotidiano social lutando por um espaço e revelando situações de 

desrespeito, discriminação e violência a que são submetidos, que são o alvo de nossa análise.  

Para Juan Pujadas a denúncia:  

“(...) permite ao investigador situar-se no ponto crucial de convergência entre o 

testemunho subjetivo de um indivíduo à luz da trajetória vital, das suas experiências, da sua visão 

particular, e a plasmação de uma vida que é o reflexo de uma época, de normas sociais e de valores 

essencialmente partilhados com a comunidade da qual se faz parte”. (PUJADAS, 1992, p. 13). 

Essas denúncias são, simultaneamente, uma forma de revelação da identidade do 

sujeito, dos aspectos de desqualificação a que estão submetidos os idosos, como também a 

manifestação do processo de agressão e violência à pessoa idosa.  

Estas revelações implicam em uma ruptura com o silêncio que cerca e envolve a 

prática da violência no ambiente familiar.  

O segredo familiar é rompido, esta relação complexa e conflituosa envolve pessoas 

que se encontram na situação de vítimas, agressores e cúmplices, além de sentimentos como 

raiva, medo, dor e revolta.  

Assim, as denúncias a partir da fala dos envolvidos, nos revelam a magnitude e a 

extensão do problema da violência familiar contra a pessoa idosa, ao sistematizar os vários 
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tipos de ocorrências e estabelecer os dados e várias fontes de informações que devem ser 

consideradas para a busca de solução deste problema. 

Como nos aponta Bourdieu: “A linguagem levanta um problema particularmente 

dramático: ela é, com efeito, um enorme depósito de pré-construções naturalizadas, 

portanto, ignorada como tal, que funciona como instrumentos inconsistentes de 

construção”.(BOURDIEU 2001, p 39). 

Para identificar os casos que compõem a estrutura de análise da pesquisa, 

estudamos as incidências de manifestação da violência contra idosos. Procuramos traçar o 

perfil dos atendimentos da 30ª Promotoria de justiça de defesa da cidadania e direitos 

humanos da pessoa idosa, baseados no exame de todos os cento e quarenta casos 

acompanhados no curso do ano de 2006. Está análise empírica dos processos nos mostrou as 

ocorrências a serem analisadas, destacadas a partir de escolha intencional, recortamos os oito 

processos considerados como “Casos Resolvidos” pela Promotoria que representam os 

principais tipos de violência que serviram de referência para análise desta pesquisa 

qualitativa. 

Do universo de cento e quarenta casos encontrados nos arquivos, constatamos que 

quinze denúncias continuam em andamento e cento e vinte cinco destes casos permanecem 

em processo de investigação, apuração dos fatos e completude das informações necessárias a 

sua conclusão. Os casos que apurados, são registrados em um processo composto pelo: relato 

da ocorrência em um formulário padrão, um sumário das ações desenvolvidas no decorrer do 

processo, além de relato de entrevistas, visitas e encaminhamentos realizados pela equipe da 

Promotoria.  

Nos autos dos processos encontramos as informações relativas à natureza da 

agressão, o perfil da vítima e do seu agressor. Traçando um perfil dos processos no que diz 

respeito á caracterização da violência, da vítima e do agressor encontramos as incidências 

indicativas da tipologia da violência, partimos então para seleção do universo da pesquisa, os 

casos concluídos em um total de oito, que nos forneceram a possibilidade de aprofundamento 

na compreensão das relações violentas e seus atores.  

O caminho do processo é assim definido, o ponto de partida é a análise da queixa 

registrada na Promotoria a partir do relato oral ou escrito do denunciante, que pode ser a 
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vítima ou não. A partir da queixa os casos são encaminhados para a escuta da vítima e do 

agressor. Na análise desta escuta o caso pode seguir vários caminhos, incluindo visita de 

verificação, acareação da denúncia com os sujeitos envolvidos, convocação de possíveis 

testemunhas, podendo ser concluído em audiência do promotor com as partes ou ainda, ser 

encaminhado para instauração de inquérito policial e processo e julgamento penal. 

Assim, a queixa foi um elemento fundamental para o entendimento e seleção dos 

casos, para definição dos sujeitos e suas relações pessoais. Na definição de Gregori, a queixa 

é: “A narrativa em que a pessoa que é o objeto de algum infortúnio constrói discursivamente 

a sua posição como vítima. Os fatos descritos cumprem o papel singular de reforçar a 

versão do narrador de que existe uma relação dual cujos personagens estão em lugares 

contrários” (GREGORI 1993, p 185). 

Na primeira fase do estudo, foram analisadas as 125 queixas individualmente, tanto 

no que diz respeito à fala do seu denunciante, como na confirmação e caracterização da 

denúncia por parte da análise da promotoria. Foi o momento de analisar os relatos, as 

atitudes, os comentários, os detalhes referenciados pelos profissionais da promotoria e a 

conclusão ou não, do processo de investigação. Na segunda etapa, foram selecionados casos 

concluídos cuja investigação já foi encerrada, e o processo arquivado como instrumento de fé 

pública. Nesse momento teve-se a condição de determinar a amostra da pesquisa, oito casos. 

Nestes, oito casos encontramos assim, a definição do tipo de violência praticada: 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico 7 - Caracterização dos tipos de Violência
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Assim, chegamos aos nossos oito casos resolvidos, determinados como amostra, 

seguros do acerto de nossa opção tendo por base as afirmações de Minayo (1990) quando 

pontua que uma amostra ideal é aquela capaz de refletir a totalidade a partir da apropriação 

de suas múltiplas dimensões. 

A partir deste momento da investigação procuramos identificar os fatos que 

apresentavam elementos na fala de agressores e vítimas que pudessem permitir a constatação 

de elementos que sugerissem como se manifesta a relações de poder entre os envolvidos e 

indícios de que a violência contra idosos era decorrente da desqualificação social deste.  

A seleção não foi fácil, procuramos focalizar nos casos uma maior abundância e 

riqueza de detalhes no que se refere à reprodução dos fatos que caracterizavam os processos 

de violência contra idosos. Tendo por perspectiva, produzir conhecimento partindo desta 

realidade tomando por instrumento uma abordagem qualitativa, na análise de conteúdo que 

nos permitisse captar a relação dinâmica entre o mundo real e os atores sociais, entre o 

mundo objetivo e a subjetividade do sujeito.  

Nos respaldamos em Minayo que argumenta:  

“Os sujeitos sociais que detêm os atributos que pretendemos conhecer, perdem muito do 

seu significado e caracterização quando só analisado de forma quantitativa. Já que, a pesquisa 

qualitativa entende os meandros das relações sociais e afetivas, trabalhando com o universo de 

significados, crenças e valores, compreendendo e explicando essa dinâmica”. (MINAYO, 1990, p 

65). 

Portanto, o critério não foi numérico, mas uma conseqüência da decisão de definir 

uma amostra, com o cuidado de se privilegiar os registros que melhor detivessem dados, 

informações e atributos que se pretendia conhecer.  

Neste estudo, apresento e discuto alguns trechos dos depoimentos inseridos nos 

processos de investigação dos casos analisados que, em especial, trazem imagens de 

importantes situações sociais vivenciadas pelos idosos vítimas de violência em seus 

percursos cotidianos de vida. 

Trago aqui, as narrativas de vida, pesquisadas a partir dos processos que nos 

mostram a questão da relação entre indivíduo e sociedade, através do encontro com as 
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expressões subjetivas dos sujeitos, busca-se o encontro com seu mundo social e a 

compreensão dessa relação entre as realidades objetivas e aquilo que ganha estatuto de 

realidade para os sujeitos pela mediação de seus códigos simbólicos.  

Prosseguimos, sem negligenciar detalhes singulares dos interlocutores na busca de 

semelhanças e diferenças, no lócus das relações de poder, na caracterização da 

desqualificação da vítima a partir da observância da fala e expressão dos sujeitos eleitos 

como agressores. Com o objetivo de garantir eticamente o anonimato dos nossos sujeitos e 

seus relatos, identificaremos nossa amostra, os processos analisados na pesquisa, como casos 

que passaremos a caracterizar:  

Tabela 1 - identificação da Amostra 

 

CASO VÍTIMA SEXO IDADE OCORRÊNCIA AGRESSOR SEXO IDADE 

CASO I EGP FEMININO 89  

ANOS

MAUS TRATOS 

E ABUSO 

FINANCEIRO 

EP,  

FILHA 

FEMININO 65  ANOS

CASO I I AAL FEMININO 94  

ANOS

MAUS TRATOS 

E NEGLIGÊNCIA

LMS,  

NETA 

FEMININO 35  ANOS

CASO III JCS MASCULINO 82  

ANOS

NEGLIGÊNCIA 

MAUS TRATOS  

E ABUSO 

FINANCEIRO 

AFGS, 

FILHO 

MASCULINO  46 ANOS

CASO IV QSF FEMININO 77  

ANOS

NEGLIGÊNCIA  

E ABANDONO 

LSF,  

IRMÃO 

MASCULINO 62  ANOS

CASO V TTS FEMININO 69  

ANOS

NEGLIGÊNCIA  

E ABANDONO 

 

FILHAS FEMININO NÃO 

CONSTA 



 95

CASO VÍTIMA SEXO IDADE OCORRÊNCIA AGRESSOR SEXO IDADE 

CASO VI MLL FEMININO 62  

ANOS

MAUS TRATOS, 

AGRESSÃO 

VERBAL E 

FÍSICA 

W N B L, 

FILHO  

E  W B L 

FILHA 

MASCULINO

 E 

FEMININO 

28     

ANOS     

26     

ANOS 

CASO VII JEGT 

E 

GGT 

MASCULINO

E 

FEMININO 

82 

ANOS 

79 

ANOS

MAUS TRATOS, 

AGRESSÃO 

VERBAL E 

FÍSICA 

OGT,  

FILHO 

MASCULINO 40     

ANOS 

CASO VIII JHB 

E 

RSB 

MASCULINO

E 

FEMININO 

85 

ANOS

79  

ANOS

AGRESSÃO 

PSICOLÓGICA, 

VERBAL E 

FÍSICA 

JHBJ, 

FILHO 

MASCULINO 45   

ANOS 

 OBSERVAÇÂO - CASO V - A idosa foi a óbito durante processo. 

3.3 - Achados da Pesquisa 
  

Na impossibilidade de aqui reproduzir na íntegra as falas presentes nos processos, 

fontes de nossa pesquisa, iremos condensar e evocar as afirmativas mais significativas dos 

sujeitos envolvidos para demonstrar com clareza os argumentos teóricos anteriormente 

desenvolvidos.  

Procurou-se aqui relacionar os três eixos teóricos principais: a construção social da 

velhice, a desqualificação social dos idosos e a violência descrita a partir das relações de 

poder. Os trechos que apresento aqui mostram, principalmente, como no interior de práticas e 

interações concretas, vivenciadas no campo da violência familiar e das relações 

intergeracionais de poder, que os velhos refazem a sua identidade e redefinem seus vínculos 
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de pertencimento, confrontando-se sempre com distintos critérios de direito, justiça e 

sociabilidade.  

Nesse sentido, trazem pistas para refletirmos sobre as relações de poder e os 

espaços sociais dos velhos no contexto da família e da sociedade contemporânea. 

A riqueza da análise da fala dos idosos nos processos reside em constatar segundo 

suas categorias de valores e seus códigos temporais o desafio de identificar e apreender como 

se estabelece a desqualificação social através da sua percepção, fio condutor da reflexão 

sobre a violência sobre si presente na construção de suas narrativas. 

Nas narrativas dos processos, na elaboração dos fatos se enraízam os problemas de 

relacionamento ao longo da história dessa família, relações complexas tal como elas surgem, 

na diversidade das situações colocadas pela vida social. É aí, que se expressam às disputas e 

negociações envolvidas nos casos de violência, na vida dessa família, codificadas pela moral, 

pela cultura e subjetividade do mundo contemporâneo.  

A densidade das relações de poder revelem-se a partir de situações relatadas pelos 

sujeitos ouvidos durante o processo, momentos em que um sujeito concreto com feições 

definidas elabora sua experiência de violência e busca o resgate da sua identidade do seu 

papel no mundo.  

Apresentamos aqui, o que consideramos ser a síntese dos eixos temáticos referidos 

anteriormente no corpo teórico: a velhice enquanto construção social, a definição do espaço 

social dos velhos, uma abordagem da experiência individual de desqualificação a partir da 

passagem do tempo protagonizada por esses idosos, que ao reconstituírem o momento da 

violência que os vitimam, lutam, resistem em busca de um resgate do seu papel de sujeito, do 

seu espaço na família e na sociedade. 

Assim, no meu estudo procurei captar essa dinâmica de representações da 

violência acionada a partir da análise dos processos, lidando com a articulação das relações 

de poder, do valor e do lugar conferido ao idoso nesta família referindo ao imediato da 

violência como fruto da desqualificação das relações com esse sujeito idoso por seu agressor. 
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3.3.1 - OS SENTIDOS E ESPECIFICIDADES DA VELHICE 

A velhice, como vimos anteriormente, é um fenômeno normal e universal 

caracterizado por um conjunto complexo de fatores não só fisiológicos, mas também 

psicológicos e sociais.  

 Ninguém envelhece da mesma maneira, as alterações causadas pelo 

envelhecimento desenvolvem-se de um modo e com um ritmo diferente para cada pessoa, 

pois dependem de fatores externos (sociais e psicológicos, e etc) e internos (biológicos e 

fisiológicos). Ser idoso implica, assim, muito mais do que a idade cronológica, do que a 

aparência e a força física, do que a rapidez de pensamento e ações, do que as perdas e as 

doenças recorrentes, enfim, do que a decrepitude, a fragilidade e a improdutividade, 

características hoje atribuídas socialmente aos velhos que sustentam a sua conseqüente 

desqualificação. 

Iremos aqui, procurar a partir das análises dos processos, desenvolver as 

manifestações deste fenômeno, a velhice: o modo como é identificados e delimitados por 

construções sociais, por representações cotidianas do espaço objetivo instituídos socialmente 

para eles, a sua família e o seu lar.  

È, a partir do relato e do testemunho das vivências de violências vividas pelos 

idosos, que iremos tentar entender o sentido da velhice no mundo social e na família e, por 

conseguinte, apreender a realidade processual do sentido comum no qual vive este ator 

social. 

Inspirados nas construções de Bourdieu que identifica no espaço social, o local de 

construção da identidade do sujeito, tentaremos situar:  

"Nas experiências destes sujeitos, nas condições objetivamente estruturadas, delimitadas 

e concretizadas pelas ações sociais, pelo habitus constituído por valores, normas e princípios 

sociais, interiorizados por cada indivíduo os determinantes do modo como a vida é 

experenciada”.(BOURDIEU, 2001 P 95). 

 Ao procurar clarificar o modo como a noção de velhice é construída 

encontramos nas seguintes afirmações de agressores, as definições a que os idosos são 
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expostos em suas famílias, uma série de condicionantes sociais que privilegiam somente as 

características de inutilidade, de doença e de peso: 

 CASO I – EPAS (65 anos - FEM): “Minha mãe mesmo com 89 anos esclerosada é 

mandona quer ser independente, mais para mim ela tem problemas mentais, chama 

palavrões, foge de casa, não gosta de tomar banho, não quer que ninguém troque sua roupa, 

é muito agressiva, costumar gritar dentro de casa quando não é atendida, quando fica 

trancada dentro de casa berra pedindo socorro dizendo que está presa, ela dá escândalo, 

tenho vergonha dela”. 

 CASO II – LMS (35 anos - FEM): “Moro com minha avó desde os noves meses, 

depois que minha mãe morreu fiquei com esse peso, ela não tem outros filhos e nem 

parentes, se acham que ela não está sendo bem cuidada podem levar ela daqui e colocar no 

asilo. Lá é que é o lugar de velho mesmo, a casa é minha prefiro viver só com meus bichos, 

eles não reclamam, ela vai ter que me dá dinheiro para pagar os anos perdidos com ela”. 

 CASO III – AFGS (46 anos - MAS): “Meu pai é um velho doente, tem artrose, não 

enxerga direito e nem controla as necessidades, às vezes bebe, não tem condições de 

controlar seu dinheiro, não sabe administrar o seu dinheiro é tosco. Não trabalho por não é 

preciso, cuidar dele já é muito” 

 CASO VI – WBL (28 anos - MAS): “Não suporto mais ouvir essa choradeira, ver 

essa cara de quem já morreu, só chora, lamenta a morte do pai, o fato da família dela morar 

longe no interior da Bahia, se não quer comer que não coma, essa coisa de depressão é 

coisa de rico, eu é que não vou largar de viver para cuidar de quem ta com o pé na cova.” 

 CASO VII – OGT (40 anos - MAS): “Não tenho satisfação a dar, isso é fofoca de 

vizinho desocupado (denunciantes), se grito, se bato se quebro estou dentro da minha casa, 

estes são dois velhos doentes, o inútil do meu pai não faz nada só fica tremendo e babando, a 

outra por qualquer besteira fica vermelha por causa do coração, da pressão e chora, são 

dois encostados, me botaram no mundo, agora tem que me agüentar, tem que me dá 

dinheiro”. 

 CASO VIII – JHBJ (45 anos - MAS): “Não me importo com a opinião de ninguém, 

são dois velhos amaldiçoados, inúteis, doentes, imundos, no fim da vida, como sou o único 

filho homem tudo me pertence, inclusive a casa, trago para casa quem eu quiser, eles tem 

que me sustentar com a mixaria que recebem, se não me der dinheiro eu tomo se tiver que 

bater, eu bato, estas duas encostadas (refere-se às duas irmãs), puxa saco estão querendo se 

dar bem, não tenho que dar satisfações saiam da minha casa”. 
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 Os sinais da velhice, o declinar das funções físicas, a fragilidade, a emotividade 

e as doenças determinam para esse grupo de agressores a identificação dos seus idosos. A 

atitude generalizada destes agressores nos processos estudados é de tratar seus velhos a partir 

estereótipos que os desqualificam associando-os a uma infinidade de déficits, deteriorações, 

incapacidades e perdas. Esses idosos são assim, ditos como: senis, doentes, rígidos de 

pensamento, dependentes e antiquados.  

As questões de saúde presentes na fala dos agressores nestes processos acima 

citadas apontam os agravos do envelhecimento e a incapacidade física justificativas para suas 

práticas e ações e com isso expõem um universo social em que a desqualificação da 

identidade dos velhos é afirmada nos princípios que regem as escolhas, as relações de poder 

direcionadas pelos agressores aos idosos, presentes no cotidiano das relações familiares onde 

o saber deste idoso é desconsiderado, onde se coloca a parte sua vontade, onde é esquecido a 

questão do seu direito de gerir sua própria vida.  

As imagens de doença e incapacidade trazidas pelos processos evocam sempre 

pertencimento e oposições. Encontramos confirmação para esta associação de velhice e 

doença em Duarte: “A saúde interpela a integridade da identidade pessoal do sujeito que 

envelhece”.(DUARTE, 2003, p. 183).  

O componente família assume, aqui, um significado particularmente importante, 

representa o local onde o idoso sente o esvaziamento do seu lugar, sente-se destituído do seu 

valor, de um papel de importância que outrora representava, se sente marginalizado, 

desqualificado, indesejado pelo núcleo social que ele ajudou a criar. Depara-se dentro da 

própria família com sua morte social em vida.  

O único relato da idosa do CASO V TTS (69 anos) feito a assistente social da 

Promotoria por ocasião da visita domiciliar, ao encontra-se só com a profissional desabafou 

em voz trêmula e muito baixa:"Oh! Nada... Eu jamais ousaria ir me queixar. Por quê? O que 

pensa que eu ouviria então? Seria provocação de minha parte, eles me fariam pagar caro. 

Meus problemas de nervo são por causa dos meus filhos. Não este que mora comigo. Não sei 

por que que com estes outros eu não me entendo, de forma alguma. O que foi que eu fiz de 

errado meu Deus ?Dei tanto amor e agora fiquei assim, só. É interessante isso.È triste. Eu 

nem fiquei doente, nem velha direito e para eles já não tenho serventia. Sou só eu metida 

nisso, nos problemas que ficaram depois da morte do meu marido. Agora como eu não tenho 
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dinheiro, sempre só fui mulher e mãe,que não tem mais o pai pra dar dinheiro, para dar 

conta das desavenças e questões deles por dinheiro eu não sirvo. Não vem nem me ver. Olha 

que moram tudo por aqui. São estes os meus problemas, são lutas minhas, só minhas...Só 

que é coisa de família, como se diz, roupa suja que se lava em casa, é melhor ficar assim, é 

preciso que fique entre os da casa.A senhora entende né!” 

O silêncio familiar se explica no âmbito das análises desta mãe no seu cotidiano, 

pois de certa forma, se sente culpada de toda a situação vivida. Ela demarca nesta fala as 

diferenças entre púbico e o privado, o que pode ou não ser público na vida da família que se 

desenvolve em uma lógica própria.  

Neste caso da denúncia de violência feita a Promotoria, as questões da afetividade, 

dos sentimentos e da intimidade dos assuntos impedem a ela que sejam discutidos fora do 

âmbito doméstico, uma vez que ela já sabe que no âmbito público esta questão vai ser tratada 

pela racionalidade, na eficácia das relações hierárquicas familiares, no exercício do poder, no 

que se julga enquanto certo ou errado, ancorado nos valores sociais, culturais e jurídicos. 

A interpretação dessa colocação nos remete ao patrimonialismo, conceito 

originalmente cunhado por Max Weber, descreve a confusão entre público e privado, e as 

visões da família patriarcal brasileira estudadas por Sergio Buarque de Holanda que pondera: 

"a família fornece e constrói a idéia mais normal do poder, respeitabilidade, obediência e 

coesão entre seus membros, um agrupamento muito fechado em torno de uma única 

autoridade, com intensa ligação emocional”.(Holanda 1995, p.106) e Raymundo Faoro que 

nos fala da existência na sociedade brasileira de uma forma de ordem social vigente sob a 

qual se fundamenta a estratificação social e que dissemina relações de poder pela tessitura 

social, reclamando:  

“A imposição de uma vontade sobre a conduta alheia”. (...) “o controle familiar 

patrimonialista traduzido em um particularismo e o poder pessoal, onde reinam os fortes, que 

qualifica e define um tipo específico de dominação. Sendo a dominação um tipo específico de poder, 

representado por uma vontade do dominador que faz com que os dominados não ajam, obedeçam 

(FAORO, 1977 Volume I, p. 46).  

Para adaptar-se a esta situação a maioria assume atitudes conformistas como forma 

de sobreviver aos conflitos.  
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A fragilidade e submissão de alguns idosos pesquisados que negam sua condição 

de vítimas, por associarem a agressão de filhos e netos como uma falha sua, explicam a 

resistência destes em tornar público suas queixas.  

Assim, por conta das queixas não se tornarem de domínio público seus agressores 

quase sempre são poupados de julgamento e reparação pública dos delitos praticados.  

Encontramos a resistência em publicizar as denúncias além do CASO V TTS (69 anos) 

já relatado, também o CASO VI MLL (65 anos) que segundo relato do sargento WVP da 

Polícia Militar a Promotoria: “fomos acionados por vizinhos em episódio de agressão física 

a idosa, a mesma nada nos relatou, disse estar tudo sobre controle e pediu que nos 

retirássemos, caindo em seguida, caiu em choro. Por conta da recusa da vítima em falar e 

ser levada para um hospital fomos embora sem sequer poder interrogar o filho agressor que 

já havia evadido da residência ao perceber a nossa aproximação”. 

Entendemos que uma das causas desta velhice carregada de acomodação e 

conformismo, de aceitação plena da desqualificação e dos estereótipos negativos que são 

imputados aos idosos deve-se ao valor e o papel que este idoso encontra na sociedade e na 

família. A ausência de papel, de um lugar, de um significado dentro de suas famílias que os 

rejeitam e oprimem, leva estes indivíduos a um sofrimento invisível, há um desapego a vida, 

não lhe oferecendo condições de uma sobrevivência digna. Mostram que para esses idosos a 

velhice é um tempo de stress extremo e por isso mesmo potencializa as doenças e os 

distúrbios psicológicos, como pudemos constatar no CASO VI da idosa MLL (65 anos) que 

durante processo foi interna da com forte desnutrição ocasionada por depressão e no CASO 

V da idosa TTS (69 anos) após oito meses da morte do esposo, abandonada pelos oito filhos 

que mesmo morando no mesmo bairro, alguns na mesma rua, não davam assistência à idosa, 

não participavam de sua vida, só o filho mais novo continuava com ela, a idosa entrou em um 

processo de depressão extrema, indo a óbito no começo do processo com suspeitas de uso 

exagerado de antidepressivos como causa da parada respiratória. Mesmo sendo plenamente 

capaz de gerir sua vida, tendo condições físicas e financeiras de se manter, como é o caso de 

98% dos idosos encontrados em nossa pesquisa, o seu papel de sujeito lhe é negado.  

O que para estes sujeitos reforça o sentimento de desqualificação, de abandono e 

banimento social por não se sentirem mais como membros da família e da sociedade.  
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Ser de uma família, antes de ser um símbolo de poder é principalmente, estar no 

lugar onde se é reconhecido, ou onde se trava uma luta por este reconhecimento mesmo que 

simbólico. 

Da Matta, analisando o valor social de ter uma família, coloca: “Pertencer bem ou 

mal a uma” família”, nesses vários sentidos, é muitas vezes mais significativo do que ter um 

elo com pessoas ou instituições. Esse” pertencer “é tão crítico que vale uma classificação 

social”.(DA MATTA, 1987, p 15). 

No contexto observado em alguns processos, os velhos, pela rememoração 

presente em suas falas, negam uma identidade destituída de significado, a incapacidades que 

a desqualificação e a violência lhes imputam e trazem suas potencialidades. Tal atitude é 

veiculada nas colocações da idosa GGT (79 anos) do CASO VII: "Sou servidora pública 

aposentada, trabalhava na saúde, como enfermeira, tenho plano de saúde do IPSEP, meu 

esposo é aposentado trabalhava no Porto com fiscalização, nossa casa é própria, somos nós 

quem sustentamos os cinco filhos, todos desempregados, e uma neta, isso já é um absurdo, 

ainda temos que suportar as crises desse filho ingrato que só quer nosso dinheiro”. 

A negação da perda do seu valor também é reivindicada pelo idoso JCS (82 anos) 

do CASO III: "Sei que estou velho tenho 82 anos, sempre trabalhei na vida, na lida com a 

cana, estudei até os 12 anos, aprendi o que era preciso para me virar, sei ler e escrever, 

depois fui trabalhar na usina como capataz da Massangana, casei tive cinco filhos todos os 

homens, comprei essa casa em Tejipió pra os filhos terem condição de ter estudo, agora por 

causa da vista não dá mais controlar as despesas da casa daí começou a briga dos dois 

filhos pelo meu dinheiro, coisa triste dois homão cheio de saúde, bom de arranjar trabalho, 

eles são os mais novos, a culpa é da mãe que botou a perder, fez vontade, soltou a rédea, 

agora estão aí encostados em mim”. 

 Também constatada no Caso IV, nele encontramos a idosa QSF (77anos) e o seu 

irmão o também idoso LSF (62 anos) o seu responsável legal. Neste caso, o depoimento 

resgata o papel social dos dois envolvidos na denúncia, que é de abandono da idosa em 

instituição hospitalar. No pronunciamento do irmão a Promotora o mesmo revela: ”Sou 

irmão da paciente, lá em casa somos três velhos solteiros, somos sós no mundo, os três 

irmãos, não temos parentes próximos. Minhas duas irmãs são mais velhas com 80 e 77 anos 

e eu tenho 62 anos. Não sou um vagabundo, um aproveitador, sou engenheiro aposentado do 



 103

DNCOS, desde que me aposentei cuido de minhas imãs, sou seu procurador legal, como a 

senhora pode ver nos documentos. A mais velha está com Alzeheimer e agora a mais teve 

agora o segundo AVC..” Ela é professora aposentada do Estado.” 

Tal como vimos nestes relatos, o passado vivido assume uma enorme importância 

para reafirmar aquela que foi e é a sua identidade, assegurando para estes idosos uma função 

social e familiar.  A descrição do trabalho é feita em minúcias e com precisão de detalhes que 

serve para demonstrar o conhecimento que ainda tem e o valor que atribuem ao trabalho que 

exerceram. 

Na luta contra as rotinas desqualificantes, na estigmatização do ser velho e na 

sistematização da violência vivida, nota-se no depoimento desses sujeitos a importância das 

narrativas do passado, uma reconstrução de sua identidade que aparentemente se dilui no 

ritmo da vida e não é considerada por seus filhos. Esta reivindicação de identidade ocorre 

pela forma com que estes acentuam e valorizam a dimensão do trabalho em suas vidas 

passadas, que delimita sua importância, seu papel de sujeito. 

A lembrança do trabalho consolida imagens do espaço social que ocupou, os 

assegura que tiveram um valor, um ofício, um ganha-pão, uma função social, constitutiva de 

uma identidade construída pelo trabalho, e que se opõe á inatividade e a desvalorização 

vivenciada na velhice. 

Bosi nos chama atenção para o fato de que a reconstituição do contexto social e da 

identidade experencida por esses sujeitos pode ser identificada e: “está no que foi lembrado, 

no que foi escolhido para perpetuar-se na sua história de vida”.(BOSI, 1997, P 37). 

A utilização da memória como resgate de identidade, ajudou-nos a compreender as 

colocações das experiências vividas, colocadas nos depoimentos, nas conversas e respostas 

as questões colocadas pelos técnicos da Promotoria como formas de auto valorização, como 

resistência à desqualificação e a violência que hoje os fragiliza.  

Nesse sentido, Bourdieu (2001) nos sugere que conceituemos a experiência de vida 

do sujeito não como uma “história linear”, como uma marcação cronológica da experiência, 

e sim, como uma trajetória de vida construída pelo trabalho e pelas relações sociais e 

vivências. 
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O ato de lembrar, de narrar fatos da sua experiência de vida, confere aos velhos um 

significado pessoal e social que lhes é retirado no momento em que estão sendo agredidos, 

negados e neglenciados por suas famílias e pala sociedade. 

O nosso velho narrador JCS (82 anos) do CASO III no traz em sua fala um 

ângulo específico de sua geração acerca da natureza de conflito que permeia os encontros 

sociais no espaço da rua com os jovens. Relatando sobre experiências em ir ao banco 

resolver problemas coloca: “Eles pensam que não vão ficar velhos , que não vão ficar assim 

como eu na minha idade? Pior é que eles pensam... Por isso nos chamam de 0800, fura fila, 

pé na cova... Não era assim que se tratava os velhos quando eu era garoto, tinha que 

chamar de senhor, dá lugar para sentar, ajudar a subir escada, foi isso que aprendi e 

ensinei pros meus filhos...” 

 Aqui fica claro para este idoso que os direitos garantidos em lei para sua geração 

não garantem uma ambiência social saudável, com respeito moral, objetivamente o jovem de 

hoje na continuidade da fala deste idoso não reconhece nos velhos o seu futuro e não os 

tratam como gostariam de ser tratados. Esse reconhecimento é tributário de um mundo social 

permeado pelo acordo em torno do princípio de que os ativos carregam os inativos. 

Assim, na experiência dos velhos registra-se os sinais de um pacto inter geracional 

ameaçado pelas dificuldades sócias contemporâneas que apontam como causas da crise 

econômica, previdenciária e de saúde o aumento demográfico dos velhos. Nesse contexto, a 

relação entre as diversas gerações que convivem no mundo social assumem papel de 

concorrência, de luta por espaço, fazendo com que políticas sociais e instrumentos jurídicos e 

constitucionais para proteção dos mais frágeis sejam negadas, desrespeitas, ignoradas. 

Na realidade cotidiana do Caso VI, encontramos a idosa MLL (62anos) que se 

queixa; “Ah! Os filhos de hoje são muito diferentes do que foram quando criança e de mim 

mesma nessa mesma idade... São pretensiosos, perigosos, só pensam neles mesmos... são 

agressivos às vezes até perigosos... Antes mesmo que você diga uma palavra, se verem que 

você discorda deles eles o acusam, tornam-se agressivos, não querem ser contrariados”. 

Para os velhos a idéia predominante é que as novas gerações não têm mais respeito 

aos valores morais, religiosos e familiares, o que abalou a autoridade dos pais gerando a 
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desqualificação dos mais velhos, a desorganização social e familiar e a violência. São para 

eles mudanças inaceitáveis nos padrões morais e nos comportamento destes jovens. 

Na busca de uma explicação para essas atitudes, apontam para negação da 

educação que receberam em casa, pois consideram que como “os mais velhos tiveram menos 

estudo” são incapazes de levar para suas famílias valores sociais válidos na atualidade, 

assim, moral, honra, responsabilidade e respeito são valores ultrapassados.  

Sobre esse assunto, é importante trazer a fala do idoso JEGT (82 anos) do CASO 

VII: ”Procurei educar meus filhos da mesma forma que fui criado, com os mesmos costumes 

e obrigações. Agora tem esse filho que faz tudo que ensinei ser errado. Não sei onde 

errei...”. 

Segundo esse velho pai com 82 anos agredido física e moralmente pelo filho, os 

seus ensinamentos, a sua educação não foram suficientes para desenvolver em seu filho 

valores tão importantes como o respeito, o reconhecimento à autoridade dos pais, 

mecanismos morais fundamentais a vida para ele. Então exaurido desabafa entre lágrimas: 

“Onde será que eu errei meu Deus...”. 

A formação de um novo habitus de geração em um contexto em que o contato 

inter geracional se prolonga, e tende a não ser mais regulado por valores morais e hierarquias 

fixas, requerem negociações, isto representa uma questão significativa no universo moral, 

relacional e simbólico dos mais velhos.  

Essas atitudes de agressão e desrespeito vindos dos filhos compromete a auto 

estima, o amor-próprio dos idosos. É o que podemos perceber nesse trecho do depoimento da 

idosa RSB (79 anos) do CASO VIII, que ao denunciar as agressões do filho direcionadas a 

ela e ao esposo de 85 anos coloca: ”Meu filho nos xinga com palavras de baixo calão, nos 

ameaça de morte. (...) Quando reclamo porque ele traz mulheres da rua para dentro de casa 

desrespeitando a mim, ao pai e as irmãs, ele me xinga, ameaça nos expulsar da nossa casa. 

(Choro) Me manda tomar no... acho que ele endoidou, só pode, era um menino tão 

carinhoso, educado, nunca apanhou agora bate na gente, não sei explicar isso. Como foi que 

ele se transformou, não entendo como isso pode acontecer”. 

É no cotidiano que os homens revelam-se, se manifestam, mostram-se e satisfazem 

as suas necessidades. Neste cotidiano, existe um sistema ideológico construído por valores, 
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normas, costumes e hábitos que se manifestam e sustentam as relações familiares, na 

sociedade atual, a ideologia relacional vigente muitas vezes reforça para os idosos a idéia de 

que a desqualificação, o desrespeito, os estereótipos negativos e a exclusão vivida nos meios 

familiar e social, que são a única forma possível de se viver o envelhecimento.  

A narradora nos mostra o quanto à percepção e presença desses novos padrões de 

comportamento dos mais jovens se transforma em uma realidade que gera tensões no 

ambiente familiar. Os xingamentos e o fato do seu filho “trazer mulheres da rua” para 

dormir em casa magoa e machuca tanto quanto as agressões físicas e psicológicas.  

Esse terreno familiar, a casa que para os idosos é um lugar sagrado, onde estão 

enraizados valores morais, é espaço de respeito, amor e carinho, importantes a boa 

convivência, a sociabilidade e vivências familiares é rompido, desgastado, desrespeitado. A 

dinâmica cotidiana do comportamento desse filho de 45 anos é ancorada no domínio pelo 

medo, pelo poder, pela força expressos na sua linguagem, que registra a sua dificuldade em 

respeitar os pais: “A casa é minha, os pais são meus, não tenho que dá conta do que eu faço 

aqui para ninguém. Prove primeiro que estou errado na justiça, agora saí da minha casa. 

Não tenho tempo a perder com baboseiras de uma velha nervosa, esclerosada e duas putas 

puxa saco (as irmãs)”. 

A mãe idosa chora envergonhada com o discurso ofensivo e o comportamento 

agressivo do filho com a assistente social da Promotoria, expressa sua indignação e 

estranheza quando ele se afasta. Reflete alto sobre sua atitude, se culpa como mãe, não 

entende esse tipo de comportamento: “Era um menino estudioso, educado e amoroso com a 

gente. As danações eram apenas besteiras de menino treloso. Como fica assim depois de 

homem feito. Minha filha me desculpe por ele. Não posso entender o que se passa com meu 

filho”. 

A fala dessa mãe aponta para uma sensação de insegurança com a quebra de regras 

de civilidade manifestas pelo filho no trato familiar, considerada socialmente como espaço 

público de referência e ordenação. A imagem do filho que desfia a mãe, a desrespeita na 

frente do resto da família e na frente da técnica da Promotoria envergonha essa mãe, que por 

se sentir flagrada em um erro, por sentir-se incompetente pelos erros do filho que atribui a si, 

a sua inaptidão no seu papel de mãe e educadora. Esse sentimento é tão forte que precisa 

desculpar-se já que entende que para sociedade o papel dos pais é educar filhos. 
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As questões até agora apontadas nas análises e interpretações das narrativas 

presentes nos processos matizam e enriquecem, de uma forma especial, as possibilidades de 

compreensão dos vínculos sociais dos idosos no mundo contemporâneo. Nesse sentido, a 

moral dos velhos mostra-se como campo de conflitos em que a lembrança de critérios de 

sociabilidade referendada pelo costume, pela experiência que envolve uma demanda por 

legitimação, uma reivindicação pelo direito de participar do tempo social atual, o que não é 

socialmente considerada. 

O asilamento social, a convivência restrita ao seu meio e a falta de espaços para a 

participação dos idosos em nossa sociedade compromete o sentimento de pertença 

enfraquece estes sujeitos que não encontram muitas vezes, formas de luta e resistência. 

Nos depoimentos que trago agora, os idosos relatam como essa disputa por 

legitimação de critérios são experimentados concretamente em muitas situações do cotidiano, 

momentos em que se coloca para eles a necessidade de rever a trajetória de vida e seus 

valores mediante desafios postos em suas relações. O grande desafio de tornarem-se 

contemporâneos sem perder sua identidade de velho. O elemento central deste desafio é a 

forma de se vincular á sociedade e a família, compreender as diferenças e construir o seu 

próprio vínculo social.  

Essa busca de compreensão e inserção pode ser percebida na seguinte fala: ”você 

sabe como eles são. São jovens... talvez se eles compreendessem o que nós os velhos 

pensamos... cá entre nós, o pior é que eles não nos vêem, não nos ouvem, acham que somos 

todos doentes, que não devemos sair de casa. Eles podem fazer tudo, ou fazer o que vier a 

cabeça, esteja certo ou não. Além disso, muitos deles insultam você com falsas palavras de 

carinho:” Tio ““ Vovó ”ou mesmo com xingamentos” velho “... Eles te encaram se você diz 

alguma coisa, ou mesmo se você não diz nada... Eles não têm papas na língua, são 

grosseiros, rancorosos, sempre olham para você fixamente, seu olhar muitas vezes é mau, 

eles muitas vezes me dão medo...”. JCS (82 anos) do CASO III. 

As falas dos idosos registram que a demanda dos velhos não é por inclusão em 

uma sociedade abstrata, como, por exemplo, os grupos de terceira idade onde a convivência é 

restrita entre eles, mas pelo direito de construir os sentidos que concretizam relações com 

redes de pertencimento e não de exclusão. Nesse sentido o desfio está posto para aqueles 

idosos que lutam para serem vistos, resistem contra o banimento social como é o caso da 
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idosa GGT (79 anos) do CASO VII: “Bem, que bem que nada. Eles me tratam como uma 

louca. Nada pode estar bem. Eu e estes jovens, nós não nos entendemos. É sim, não nos 

entendemos. Não temos os mesmos gostos, os mesmos costumes, os mesmos hábitos, até o 

falar é diferente. Não vivemos do mesmo modo. Não vemos as coisas do mesmo modo. Então 

não se pode estar de acordo, na verdade nunca se está de acordo... em nada. Tanto pior! 

Não é culpa deles, mas também não é culpa minha, só que no fim eu que sou a doida, a 

esclerosada, a velha impertinente por que falo o que penso, a idade me dá esse direito”. 

A literatura mostra o quanto à participação social exerce influência positiva na 

vida das pessoas idosas. É através da participação social que se interage com o meio e que se 

estabelecem ou reforçam os laços da rede social. Em sentido contrário, podemos cair no que 

Motta denomina morte social, ou seja, "(...) o total isolamento, a completa ausência de 

relacionamentos interpessoais; é a impossibilidade ou a perda da capacidade de estabelecer 

relações significativas com outros seres humanos". (MOTTA, 1992, p 63) 

Encontramos no CASO I a incapacidade de relacionamento entre a idosas e suas 

filhas, ambas também em faixa etária acima de 60 anos. A opção de resistência dessa idosa 

foi, a opção de se isolar, morar só com uma empregada de mais de 20 anos longe das filhas, 

foi à atitude tomada pela idosa EGP (89 anos): ”Quando os filhos crescem, eles próprios 

decidem o que querem fazer das nossas vidas. Acham que por termos mais idade, não temos 

vontade, nem cabeça, nem saúde para decidir o queremos fazer da vida. Eu não tenho 

coragem e força para enfrentar. Por isso decidi morar só, estavam tomando o meu dinheiro 

e a minha vida. Não podia fazer nada. O que é importante também é que entre nós, lá em 

casa, pelo fato de não podermos nos comunicar, de falar abertamente ficava tudo muito 

pesado. Não suportava essa situação... è dramático porque do ponto de vista de família era 

a desunião, não nos suportamos uns aos outros. Por isso que eu fugia de casa...”. 

Para Lukács (1979), no ponto de vista ontológico, a participação faz parte do ser 

humano e revela sua necessidade de relacionamento e interação social.  

Sob este ponto de vista, vemos que é negado ao idoso um lugar ativo de interação 

no seu relacionamento familiar o que leva ao sofrimento, a solidão e ao isolamento social. 

Considerando a participação social na velhice, cabe lembrar que, no plano da 

totalidade, percebe-se a heterogeneidade em relação à forma de lidar com ela.  
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A participação ativa ou não do idoso na família e no meio social é influenciada 

pela sua história individual, pelas mediações sociais que cada um conseguiu realizar e que 

realiza, estando influenciada pela concepção que o indivíduo tem da própria velhice, na 

consciência do seu papel de sujeito, seja na forma de senti-la, seja na forma de vivê-la.  

A velhice é o tempo existencial; é a memória, a história; é o registro das 

experiências vividas desse sujeito que envelhece em suas relações sociais com os outros e 

com a vida. Deste modo, fica evidente a impossibilidade de pensarmos sobre o que significa 

“ser velho” fora de um contexto histórico e social determinado.  

O grau de consciência do seu papel de sujeito de sua história, de sua vida, capaz 

de, mesmo na velhice lutar para mudar e modificar a sua realidade é fundamental, pois 

manifesta a resistência, permite ao idoso enquanto sujeito realizar uma práxis conseqüente 

com seu grau de consciência sobre seu papel, seus direitos e a realidade em que se encontra 

inserido.  

Essa mãe GGT (79 anos) do CASO VII mostra sua indignação com a violência do 

filho e ciente da importância do seu papel para sua proteção e a do marido coloca a 

Promotora em seu depoimento: “Preciso dizer a senhora. Ele é capaz, mas não trabalha. È 

claro vive as minhas custas e do pai. Só que não reconhece que isso é um favor, o certo era o 

contrário. Ele não perde tempo de nos enervar quando saí à aposentadoria. Daí crescem as 

brigas, os xingamentos. E assim por diante. Não se pode agüentar indefinidamente essa 

situação. Por isso é preciso que eu lhe diga, é necessário que se torne público... estou assim 

buscando nossos direitos como velhos de ter um pouco de paz no fim da vida...”. 

Desde primórdios da filosofia, representado principalmente pelo pensamento de 

Descartes, o sujeito é definido enquanto senhor do seu pensamento, responsável pelos seus 

atos, ou seja, sujeito do conhecimento, do direito, da consciência, segundo a máxima 

cartesiana: ”Penso, logo existo”. È nessa perspectiva de sujeito que encontramos a posição 

de nossos idosos pesquisados, que inclui tanto a idéia de submissão às determinações sociais 

quanto à possibilidade de ação, de sujeito, de agente, de quem sabe poder transforma a 

própria vida. 

A dificuldade de lidar com a velhice da mãe gerou desentendimento entre as irmãs, 

a filha mais nova, responsável pela administração da renda da idosa, vendeu sua casa 
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colocando-a em uma casa de sua propriedade aos cuidados de uma doméstica de 58 anos que 

trabalha há mais de 20 anos com a idosa, ocasionando descontentamento e denúncia da filha 

mais velha. E muita revolta da mãe como já citamos anteriormente decidiu morar só, 

segundo EGP (89 anos): “Creio que, se eu tivesse que morar com elas, se tivesse de trocar 

palavras com elas, seria muito ruim, haveria confusão, haveria brigas... Espero que elas me 

compreendam... Elas devem por sua vez me deixar viver em paz, do jeito que entender que 

devo viver, sair, dormir, tomar banho a hora que eu quiser, dá o meu dinheiro e gastar como 

entender, ele é meu... Elas devem suspeitar disso, que eu não agüento mais estas duas velhas 

chatas, elas devem entender a minha opinião, a minha condição de mais e mais velha”. 

Fazendo uma leitura sobre o grau de consciência sobre sua realidade nos idosos 

analisados em nossa pesquisa, encontramos, por exemplo, no Caso VI - MLL (62 anos), 

uma idosa que sem uma rede maior de proteção familiar nega a sua condição de sujeito, 

enfatiza seus aspectos negativos, suas perdas entrega-se ao conformismo, a depressão, não 

sai de casa, não come direito, não denuncia, se cala frente à violência física e psicológica que 

lhe é imputada pelos dois filhos seus únicos parente na cidade, entrega-se à solidão e ao 

sofrimento, nas palavras de Eclea Bosi (2001): “fica na espera da morte”. 

Em oposição encontramos outro grupo de idosos diferenciados pela forma, pelo 

modo de se relacionar e lidar com a própria velhice. Esse grupo demonstra uma tendência a 

encarar a velhice de modo positivo. Desenvolvem atitudes e habilidades que lhes permitem 

defrontar e resistir à desqualificação da velhice, aos antigos costumes e estereótipos que lhes 

remetem ao silêncio, ao interior de suas casas, ao papel de avós recatados. Suas formas de 

luta por melhores espaços em suas famílias e na sociedade, seu entendimento e vivência da 

velhice esta permitindo que consciente ou inconscientemente, comecem a mudar certos 

estilos normativos vigentes na sociedade.  

Exemplos claros são os idosos como: GGT (79 anos) do CASO VII: “é preciso 

lutar, fazer essas pessoas verem que não se têm medo deles, se você chora na frente deles, 

você vai fazer os outros verem que sente medo, daí eles se sentirão fortes para te 

desrespeitar”.Como também RSB (79 anos) do CASO VIII: ”Eu denuncio meu filho, já 

chamei polícia para levar ele. Essa velha aqui protesta, não se dá por satisfeita com os 

desmandos do filho, não estamos satisfeitos com tudo isso, mas é preciso. Fazer o quê! Não 

mudaremos jamais daqui, a casa é nossa... Isto não está em questão”. 
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Além de JCS (82 anos) do CASO III: “Temos que educar esses jovens, eles tem 

que aprender a tratar a gente bem. Eu, eu os respeito, não he razão para que eles não me 

respeitem. O fato de eu ser mais velho e aparentar doença não é motivo. Sim, é isso que eu 

penso, é só isso...”. 

Por fim, nos últimos anos encontramos um aumento da visibilidade pública da 

velhice baseada, principalmente pelo aumento do volume demográfico dos velhos em nossa 

sociedade. É comum que, nos núcleos familiares se encontre pelo menos um idoso. 

Na atualidade, a velhice está abrangendo diversas gerações de idosos. No contexto 

contemporâneo do envelhecimento encontramos, “os novos velhos”, “os idosos idosos” e 

“idosos mais idosos”, são imagens atuais de sujeitos particulares que suscitam interesses, 

objetivos e necessidades diferenciadas de sociabilidades e cidadania, no interior das quais a 

gestão do envelhecimento se configura. 

Nas definições de Debert (1999) e Simões (2000) estes sub grupos de velhos são 

novas tendências de proposição de recortes no processo de envelhecimento, sendo 

empiricamente definido que: o grupo dos “os idosos idosos” compreendem sujeitos com 

idades entre 75 e 84 anos de idade e os “idosos mais idosos”, são aqueles que se encontram 

com 85 ou mais anos de idade. 

A proporção da população “idosos mais idosos” está tendo um crescimento 

considerável o que está mudando também os arranjos familiares. Existem hoje famílias 

compostas em sua maioria por idosos, tornando freqüente, a existência de duas gerações de 

idosos convivendo juntos em uma mesma casa, onde encontramos o grupo mais jovem 

assumindo o papel de responsável do mais velho. As alternativas de vida que se oferecem no 

cotidiano destas famílias formadas basicamente por idosos é que se tornam mais frágeis, na 

medida em que os problemas se ampliam, se duplicam as dificuldades, os desrespeitos e o 

banimento. 

Segundo Camarano: “Em 2000 este segmento de idosos com mais de 80 anos 

passaram a absorver 1,1% do total desta população, o que está alterando a composição 

etária dentro do próprio grupo, ou seja, a população considerada idosa também está 

envelhecendo”.(CAMARANO, 2004, p 13). 
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Esta realidade foi encontrada em dois dos processos analisados, no CASO I 

encontramos duas filhas idosas com (70 e 65) que já apresentam sua saúde comprometida por 

problemas típicos do envelhecimento, como responsáveis por sua mãe de 89 anos, que 

segundo elas começa apresentar traços de senilidade.  

O segundo exemplo é o CASO IV, onde encontramos uma família formada 

exclusivamente por três irmãos idosos e solteiros, sem parentes próximos, onde o irmão mais 

novo de 62 anos é o responsável pelas duas irmãs mais idosas com 80 e 77 anos 

respectivamente e que está sendo acusado de abandono e negligência pelo hospital onde a 

idosa de 77 anos encontra-se internada após um acidente vascular cerebral que comprometeu 

sua fala, locomoção e paralisou o lado esquerdo. Cabe salientar que o mesmo mantém no 

hospital duas cuidadoras que acompanham sua irmã diariamente e que o mesmo se recusa a 

levá-la para casa enquanto a mesma não se recuperar, pois não tem condições de promover o 

atendimento necessário à mesma. Segundo relatos do processo, o mesmo afirma: “Só posso 

levar ela para casa quando ela estiver em condições de falar e andar, não vou levar a minha 

irmã assim para casa e ser o responsável por sua morte”. 

Esses relatos nos mostram um retrato de uma nova realidade da relação das 

famílias com o envelhecimento, onde idosos jovens cuidam de seus pais e irmãos mais 

velhos, a fragilidade deste grupo familiar é apontada por pesquisadores da violência que 

atinge os idosos como situação preocupante, pois os expõe há riscos constantes. 

 

3.3.2 - OS VÁRIOS SENTIDOS DA VIOLÊNCIA CONTRA IDOSOS 
 

A violência contra idosos é um fenômeno de notificação recente no Brasil e no 

mundo. Baker (1975) foi o primeiro a descrever a questão, “O espancamento de avós” em 

revista cientifica britânica.  

Já no Brasil a questão começa a ser notificada a partir de 1990, quando entra na 

agenda da saúde pública brasileira, ganhando notoriedade a partir da obrigatoriedade da 

notificação de maus-tratos prevista no Estatuto do idoso, instrumento que institui todo um 

aparato jurídico e institucional com o objetivo de implementar a Política de Promoção e 
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Defesa dos Direitos da população idosa no país. Busca-se a partir daí instituir e efetivar, em 

todos os níveis, mecanismos institucionais que viabilize o entendimento, o conhecimento e o 

cumprimento desta política de garantia de direitos aos idosos brasileiros. 

Encontramos em nosso estudo bibliográfico sobre o tema da violência a 

concordância de vários autores como: Azevedo (2002), Gomes (2002), Minayo (2004), e 

Faleiros (2007) que defendem a idéia de que ao analisarmos caso de violência devemos 

incluir como fatores de risco contribuintes para sua instalação na vida familiar: a crise 

econômica, as desigualdades sociais, a pobreza o desemprego, o abuso de álcool e drogas, a 

desigualdade de gênero, o histórico familiar, além da aprovação cultural do uso da força e da 

violência nas relações sociais.  

Os ricos e fragilidades que naturalmente são uma constante nas definições do 

envelhecimento estão também presentes nas questões de abusos que claramente se 

manifestam no cotidiano familiar e social dos velhos. Como nos pontua o geriatra Marcelo 

Salgado:  

“As experiências cotidianas das famílias mostram características relacionais, abusos de 

comportamento que pressupõem fatores de risco para a existência da violência doméstica. Fatores 

esses que incluem além da fragilidade física e da saúde a instabilidade econômica e afetiva, além da 

impossibilidade de resolver problemas, conflitos e buscar soluções efetivas no seu 

cotidiano”.(SALGADO 1992, p 58).  

Em uma abordagem inicial dos processos pesquisados encontramos em nossa 

análise a constatação da veracidade destes fatores de risco citados. Se considerarmos que no 

universo dos idosos pesquisados 70% são independentes financeiramente, destes 60% 

sustentam seus agressores, 80% são proprietários da casa onde residem com suas famílias. 

Das vítimas 63% são mulheres. Dos agressores 70% estão desempregados e em 22% dos 

casos, fazem uso de álcool e drogas de forma comprovada. Além da existência de relações 

familiares violentas anteriores as denúncias evidenciada em 33% dos processos. Assim, 

podemos pensar sim que fatores como: a crise econômica, o desemprego, o abuso de álcool e 

drogas, a desigualdade de gênero, o histórico familiar e as desigualdades sociais se 

confirmam como possíveis instrumentos desencadeadores de violência. 

A avaliação da função social da pessoa idosa, no contexto familiar e sócio-cultural 

em que vive é um dos pilares para a compreensão da sua condição de vítima de violência. 
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Esta abordagem requer estudo e desvendamento das interações dessas pessoas com sua 

família e a comunidade, suas expectativas e anseios, suas frustrações e obstáculos, tendo em 

mente verificar em que medida é possível, no contexto de suas condições, exercer sua 

cidadania, sentir-se útil, ter preservado sua auto-estima e auto-imagem positivas.  

Assim, encontram um sentido para vida, vivem mais intensamente as suas 

experiências, deixam de lado às ameaças, as opressões, as opiniões discriminatórias e 

excludentes da sociedade e da própria família. Evidência-se neste grupo uma força, uma 

coragem maior para fazer frente aos desafios, concretizar novos objetivos, viver novas 

experiências de vida, investir na obtenção de seus sonhos, interesses e sentimentos.  

Essas pessoas vivem plenamente sua velhice, apesar de vítimas de violência 

continuam com vontade de viver, de continuar buscando uma existência ativa e com 

dignidade. Nesse sentido, citamos como exemplo a idosa RSB (79 anos) do Caso VIII: “È 

triste, mas tive que vir novamente denunciar o meu filho. Vocês podem até pensar que mãe é 

essa, mas é preciso para o bem dele que preste conta à justiça, que ele entenda o erro de 

seus desrespeitos e de suas atitudes, ele tem que meter isso na cabeça. As agressões são 

sempre sobre as mesmas coisas, ninharias, dinheiro. Para vocês pode parecer pouco, mas se 

eu não enfrentar ele isso vai longe... Sim, pois o motivo pelo qual a gente se pega, não se 

compreende, briga às vezes até fisicamente é sempre coisas de fora, fofocas, sem-

vergonhice, e, claro, coisas relacionadas a dinheiro...” Cabe ressaltar que ela própria 

compareceu a promotoria para denunciar as agressões do seu filho de 45 anos, 

desempregado, que vive à custa da aposentadoria dela e do esposo em casa de sua 

propriedade, que não respeita a família, trazendo mulheres para dentro de casa e que ameaça 

verbal e fisicamente a ela e seu esposo de 85 anos, que sofreu um enfarto após uma das 

inúmeras agressões sofridas. Evocando seus direitos presentes no Estatuto do idoso solicita 

da Promotoria providências no sentido de retirar o filho de casa e puni-lo conforme a lei. 

A velhice atualmente está carregada de ambigüidades. No ambiente familiar está 

ambigüidade significa ao mesmo tempo lidar com desafios e ameaças e para alguns idosos, 

por conta de sua vulnerabilidade biológica, psicológica e social está ameaça é mais forte e 

torna-se visível como neste caso, que passaremos a desvendar. 

Na realidade do CASO II, AAL (94 anos) vítima de sua neta, sua única parente 

viva, coloca como ameaça a solidão, um fato importante a ser considerado segundo parecer 
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da técnica, que longe da neta ouve a mesma relatar: “O caso é que os médicos e o pessoal do 

PSF reclamam... È sempre a mesma coisa, sobre a sujeira da casa, os gatos, o cão... 

Besteiras que ela fica enfrentando, sei que ta errado. Que eu posso fazer... Eu lhe digo, com 

ela basta um olhar para começar uma briga, comigo e com os outros. Ela ataca. Eles só 

fazem olhar, ficam na retaguarda, eu me calo, fico muda, não posso concordar nem 

discordar. Veja você que situação eu me encontro... Não tenho mais contato com meu irmão 

que também é doente e mora no interior, perto de Caruaru, só tenho ela, daí... Lá vem ela”. 

Segundo Bourdieu, “As diferentes classes ou frações de classes estão sempre 

envolvidas numa luta propriamente simbólica para imporem a definição do mundo social 

mais conforme os seus interesses, e imporem o campo das tomadas de posições ideológicas 

reproduzindo em forma transfigurada o campo das relações sociais. Elas podem conduzir 

essa luta nos conflitos simbólicos da vida cotidiana”.(BORDIEU 1989, p 11). 

A família converte-se no grupo de referência mais próximo e significativo em 

função do qual o idoso organiza e orienta o seu cotidiano. Essa situação facilmente gera 

dependência, rotina e insatisfação nos relacionamentos familiares. No idoso, a expectativa de 

mudança brusca e quebra de sua rotina e ligação familiar gera medo, acomodação e, muitas 

vezes negação da realidade. 

As falas presentes nos depoimentos, as lembranças sobre as práticas de violência 

mobilizam nos idosos uma significação em torno da sua relação com seu agressor. Em 

muitos depoimentos surgem dúvidas da adoção por parte de seu familiar agressor de práticas 

referendadas por lógicas que escapam a sua racionalidade, que ocorrem em contextos 

narrativos em que os velhos representam sua trajetória na busca de um significado para estas 

ações violentas, mostrando-as como percurso não só de intervenções que atingem o corpo, 

mas também, o coração e a mente, um espaço de confrontos morais e de definição de 

identidade. 

Um trecho narrado no CASO VII, é um destes momentos onde são identificados 

esses aspectos. O relato contém as narrativas de um casal de idosos GGT (79 anos – F) e 

JEGT (82 anos - M), vítimas de maus tratos, e todos os tipos agressões, do único filho 

homem do casal, o filho mais velho que impõe obediência aos pais e aos irmãos. Segundo 

relatório de técnico da Promotoria “A dinâmica familiar é comprometida por esse filho 

agressor, que além de prejudicar a saúde dos pais com suas brigas, obstrui o seu tratamento 



 116

médico, impedindo sua saída, além dae assistência domiciliar da equipe médica, causa 

temor e impõe-se pelo medo, com atitudes agressivas, ameaças e coações”. 

As primeiras reações dos idosos diante da violência envolvem sentimentos de 

medo, vergonha e culpa pelo fracasso das relações familiares. Ocorre também a omissão do 

acontecimento pela vítima e até mesmo a aceitação desta como parte natural das relações 

entre a família.  

Ainda citando o CASO VII, JEGT (82 anos), o pai em seu depoimento a técnica 

da Promotoria relata: “Não quero falar sobre esse assunto. Não sei onde errei. Não sei como 

explicar as atitudes do meu filho. Nunca tive uma atitude de violência em casa, procurei 

educar meus filhos com exemplos e palavras, da mesma forma que fui criado pelo meu pai. 

Tentei passar o que eu tinha de melhor. Onde errei. Vocês nada podem fazer. São problemas 

de família. Não quero falar sobre o meu relacionamento com meu filho, esse problema não 

tem mais solução, as reclamações de nada adiantam...”. 

As marcas da agressão contra o idoso não são apenas físicas, mas também de 

ordem psicológica, e, às vezes, até moral. A violência parece revelar ao idoso o sentimento 

de incapacidade em lidar com os filhos, os netos, os mais jovens, em enfrentar o mundo que 

o cerca. Esses fatores devem ser entendidos a partir de uma representação da família e das 

relações familiares que continuam sendo fundamentais para apoio físico e emocional dos 

indivíduos. 

Como vimos no depoimento de JEGT acima, o idoso lança mão da memória em 

torno da atitude do seu filho, diante disso o idoso recorre às imagens da sua infância, os 

valores e costumes que lhe foram passados e que ele mesmo como pai transmitiu aos seus 

filhos. O fato foi lembrado em dois momentos distintos da vida deste narrador, que se coloca 

no centro da cena, mostrando momentos diversos da autoridade que foi submetido como 

filho e como exerceu no seu papel de pai, sem encontrar formas e interações que expliquem o 

extremo de autoridade hoje demanda contra ele por seu filho. Em relação ao conflito com o 

filho quando se questiona: “Não sei onde errei”. E retoma sua atitude como pai: “Nunca tive 

uma atitude de violência em casa, procurei educar meus filhos com exemplos e palavras” 

Demonstra sua não aceitação com as atitudes do filho, mesmo sem proferir palavras. Suas 

respostas nos trazem uma interpretação da atitude do como extremamente ofensiva, nos dá 

acesso ao horizonte significativo da relacionalidade, onde o conhecimento pessoal é condição 
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primeira para o estabelecimento de laços e para criação da confiança, por deixar claramente 

definidos os lugares, os papéis e as obrigações postas socialmente e pertinentes a relação 

entre pais e filhos. 

O que o idoso JEGT não aceita na atitude do filho é justamente o fato dele romper 

com a hierarquia e valores tão importantes para ele, questionando com isso seus próprios 

valores, invalidando normas de convivência importantes, adentrando em uma esfera 

relacional que ele não consegue entender, explicar e muito menos aceitar. Ao se negar a falar 

o que pensa em analogia ao seu relacionamento com o filho, não consegue externar a 

estranhos suas particularidades pessoais, não permite assim que outros adentrem em uma 

esfera tão pessoal, sem uma relação de conhecimento, é preciso ser dá família para ter acesso 

a sentimentos tão íntimos e contraditórios como amor, dor, medo, impotência e erro. 

Chauí (2002) nos explica que os mecanismos ideológicos de poder e dominação 

permitem a ocultação da violência real. A inversão do real é o que melhor explica essa 

violência mascarada, porque são produzidas máscaras que possibilitam a dissimulação de 

comportamentos, idéias e valores violentos, fazendo-os parecer não violentos. A violência na 

sua forma explicita de manifestação é combatida, criticada e controlada por meio de 

punições. Entretanto, a violência mascarada passa impune, ou porque não é percebida como 

tal e é confundida, ou porque é considerada pouco grave, isenta de conseqüências relevantes, 

porque não é vista.  

Para esse idoso JEGT colocar seus problemas familiares a Promotoria não é 

aceitável, “Vocês nada podem fazer. São problemas de família”. A racionalidade das rotinas 

e a movimentação do órgão na busca de garantir o seu papel de sujeito adentram a sua 

intimidade, envergonham, humilham, as posturas investigativas despersonaliza o problema e 

o sujeito, que se sente invadido e nega-se a participa e contribuir no decorrer do processo de 

averiguação. Não mais fala com a equipe, retira-se e não comparece a nenhuma audiência. 

Cabe aqui, esclarecer que esta denúncia foi feita por vizinhos, não partiu da família o que, de 

certa forma nos faz compreender o peso da quebra do segredo familiar e do silêncio para esse 

idoso. 

Por ser visível, a violência explícita é, na maioria das vezes, assumida, punida e 

evitada. A violência mascarada é confundida e considerada menos grave porque não traz 

conseqüências visíveis ou de efeito imediato, não machuca o corpo, não faz verter o sangue. 
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Os danos indeléveis são geralmente de ordem psicológica e/ou moral. Pode se tornar 

perigosa porque não é controlada por ninguém, não possui regras ou freios e ocorre no 

cotidiano social e familiar. De tanto acontecer, ela passa a ser banalizada e termina por ser 

naturalizada como se fosse algo normal. 

Como nos mostra o Caso II de nossa amostra, no qual a idosa de noventa e quatro 

anos que mora com a neta, sua única parente próxima e, segundo a denúncia de sua médica 

assistente do Programa de Saúde da família (PSF), “A idosa, tem sua condição de saúde 

agravada pelas condições insalubres de higiene em decorrência do número de animais na 

casa” A idosa ao ser indagada pela Assistente Social da Promotoria do Idoso sobre sua vida, 

as condições de higiene de sua casa e a convivência com sua neta e seus animais coloca: 

“Estou satisfeita com minha vida, os animais até que não me incomodam, me fazem 

companhia, não sinto mais seu cheiro”. Continua sua fala sinalizando o seu medo de 

abandono, “A tristeza que sinto na vida e por conta da velhice solitária, sem filhos...”. 

O medo é um tema que atravessa o cotidiano destes nossos sujeitos, é marcando de 

forma cada vez mais visível e palpável na vida coletiva e individual dos velhos, o que leva à 

modificação de padrões, comportamentos sociais e hábitos.  

Outra manifestação exemplar deste sentimento que está presente na maioria dos 

casos pesquisados se encontra no relato do casal de idosos do Caso VIII: Segundo denúncia 

apurada e confirmada pela Promotoria o filho agride verbal e fisicamente os pais, faz pressão 

psicológica com ameaças, todos são alvos de suas agressões, inclusive agentes do PSF a 

quem impede a entrada na casa. Na escuta da idosa RSB (79 anos) sobre a situação relatada 

na denúncia esta afirma que: “Os problemas que acontecem, as brigas são devido à situação 

financeira, meu filho não ajuda nos afazeres de casa, é agressivo, causa terror com as suas 

ameaças, suas agressões e põe medo em todos da casa (O casal de idosos e 2 filhas 

mulheres) O péssimo comportamento do meu filho, é um problema enraizado, não tem mais 

solução...”. 

Já seu esposo com 85 anos que foi agredido fisicamente pelo filho não pode falar 

com seqüelas de um AVC. Segundo relato de vizinhos ele bate nos pais e irmãos, até eles o 

temem o que fica claro quando declaram: “Não se pode falar na frente dele, se quer falar 

sobre o assunto é melhor tirar ele de casa”. 
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Em um sentido estrito do termo, o medo é concebido como uma emoção-choque 

devido à percepção de perigo presente e urgente que ameaça a preservação daquele 

indivíduo. O medo não é só uma reação emocional, contendo crenças por trás de si. O medo 

não implica uma natureza única e imutável. Trata-se de um sentimento humano construído 

historicamente, aprendido e ensinado de formas diferentes, dependendo da época.  

Existe uma série de emoções que reconhecemos como de medo, como também, há 

alguns comportamentos que concebemos como de medo.  

Essa diversidade de reações é encontrada na fala de RSB (79 anos) apesar de 

demonstrar medo, puxa a técnica no canto e desabafa: ”Não foi de nós que ele herdou todas 

essas coisas. Meu filho não cresceu no meio de confusão. Nunca pensei viver isso. De um 

modo geral não posso fazer nada, o pai chora,eu sinto uma dor no peito, uma coisa na 

cabeça. Tudo isso depois do dia que ele agrediu o pai que em seguida teve um ataque. 

Depois daquele dia, verdadeiramente eu sinto medo. Eu vivo com medo. Além disso, ele é 

uma pessoa violenta, sei que ele bebe e também usa estas porcarias isso dele não é normal”. 

O medo, aqui, é abordado como algo conhecido, pois todos reconhecem este 

sentimento ou a sensação que provocam em seu cotidiano, ninguém tem dúvida de que sente 

medo. Pode ser uma reação de fuga, reação de retração, reação de negação, reação de 

precaução, reação de inibição.  

Encontramos o medo disfarçado em negação e fuga em vários casos analisados, 

como o Caso II, onde a idosa relata a sua médica do PSF que “Às vezes penso em mudar 

para uma destas casas para velhos” e ao ser indagada sobre o assunto na frente da neta, 

minimiza a afirmação dizendo que foi mais curiosidade e ao mesmo tempo pisca o olho para 

Assistente Social e para a Promotora. Já no Caso III, o idoso ao ser questionado da falta de 

comida em sua residência apesar de receber uma aposentadoria de três salários mínimos 

controlada pelo filho nega a acusação e diz “Não há comida, porque não é dia de fazer 

compra. Meu filho controla meu cartão porque entende mais destas coisas de banco”. 

Em seu estudo sobre emoção, Costa (1986) afirma que o medo é a arma dos que 

nos querem dominar, que impõe o medo como uma arma poderosa de calar e obrigar a 

consentir, para que se faça o que querem de nós a seu bel prazer, que dominem a economia, a 

política, a polícia e até, a vida dos outros. 
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Na amostra referida do Caso VI, a idosa de 62 anos sobre a qual o domínio 

exercido pelo medo do filho de 28 anos é tal que foi encontrada em estado de choque por 

policiais chamados pelos vizinhos após possível agressão física do filho que fugiu ao ver a 

chegada da polícia. Segundo relato do policial responsável pela diligência do caso: “A idosos 

nega a agressão caindo em choro copioso logo em seguida, se negando a ser encaminhada a 

uma unidade hospitalar e receber atendimento médico e exame físico da Equipe do SAMU 

que foi acionada, aceitando somente medicação calmante e pede que seu filho não seja 

acusado”. 

CHAUÍ (1987), falando sobre o medo coloca,  

“Em um mundo onde há falta de perspectivas futuras, onde não se têm modelos 

identificatórios, em que há a descrença na justiça, na lei, no que é transcendente, o que importa é o 

presente, a fruição das sensações presentes; a boa vida se dá através do culto às sensações. O medo 

já não é mais sacralizado, não tem mais relação com Deus, já é inscrito no corpo sob a forma de 

pânico. Há uma invasão de sentimentos de incerteza, fragilidade, insegurança, fragmentação, como 

maneira decomposta, banalizada, de uma experiência que antes era tão densamente carregada como 

o medo. Não faz parte mais do trágico, mas do comum; o medo aparece o tempo todo, criando-se 

inclusive estratégias para lidar com essa emoção, sendo uma delas o medicamento. O medo surge 

inscrito no corpo, o grande medo o de se descontrolar, de perder o controle corporal”.(CHAUÍ, 

1987:21). 

O medo aparece também no Caso I, em que a idosa EGP (89 anos) denuncia a 

filha e o genro que se apropriaram de seus bens, inclusive de sua casa, que mantém alugada. 

O extremo de sua indignação a faz fugir de casa, ao ser questionada sobre as fugas aponta 

como causa: “Então. Eu saio de casa por conta das brigas. Se eu quisesse brigas eu creio 

que aconteceriam a toda hora. Isso me acabaria. O que faz que não haja sempre brigas 

violentas, com muito barulho é por que eu fujo e às vezes eu finjo que não ouço a ladainha, 

tenho que ter cuidado, ela quer provar que sou gagá, eu viro o rosto e digo que não quero 

ver mais nada. Isso faz com que a gente evite novas discussões... A gente fica só se 

encarando, brigas mudas, não vale a pena falar com ela quando tá destemperada basta 

olhar. Outras vezes eu brigo não agüento, ela não respeita, manda me trancar em casa”. 

Hoje, um traço constitutivo da cultura da violência se manifesta socialmente na 

esfera dos comportamentos sociais de poder e medo. No argumento de Bauman (2000), o 

autor se refere às sociedades atuais como instituídas com base em um modelo dotado do que 
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ele denomina de “insegurança existencial”, que assume uma forma de insegurança pessoal 

nas relações pessoais instaurados no poder de uns e no medo de outros. 

Retornando ao argumento de Costa, que faz uma análise da sociedade ocidental 

com base no argumento freudiano: “certos padrões de comportamento social hoje são 

suficientemente estáveis e recorrentes para que possamos afirmar a existência de uma forma 

particular de medo e reação ao pânico, que é a cultura narcísica da violência. Essa cultura 

nutre-se e é nutrida pela decadência social e pelo descrédito da justiça e da lei. (...) Na 

cultura da violência, o futuro é negado ou representado como ameaça de aniquilamento ou 

destruição. De tal forma que a saída apresentada é a submissão ao ‘status quo’ e a oposição 

sistemática e metódica a qualquer projeto de mudança que implique cooperação social e 

negociação não violenta de interesses particulares” (COSTA, 1998:167). 

A violência opressiva do medo e o grito por justiça se encontram na fala desta mãe 

GGT (79 anos) CASO VII: “Meu filho é capaz de bater na gente, no dia-a-dia sou eu o 

alvo, então sou eu quem vou escutar toda sorte de ameaças, quem vai pagar pelo 

aborrecimento de vocês ficarem mandando só papel chamando ele para depor. As 

perseguições são para mim. Se continuar assim, somos nós que vamos ter que acabar 

mudando para sobreviver. Vocês tem que fazer alguma coisa rápido para tirar ele de casa. 

Se ele sentir que temos a proteção de vocês não teremos de sair de casa, teremos enfim o 

direito de viver em paz. Por isso eu acho que preciso reagir antes que seja tarde demais. 

Tudo isso por causa dele... (Choro)”. 

Os depoimentos mostram ainda, que no decorrer das falas dos processos 

encontramos as relações poder, o uso da autoridade que permeia o diálogo, questiona o saber, 

fornecendo subsídios para sua naturalização sem dá espaço par ser desfiado. Estas relações 

de poder são permeadas na falas desse agressor OGT (40 anos) do Caso VII na presença da 

Promotora: “Meus pais estão acostumados com meus gritos, meus destemperos, eles 

exageram tudo são dois velhos doentes por isso eu tenho que botar moral em casa. Meu pai 

dá muito trabalho, vive internado. Minha mãe é lesa, bronca, quase não sai de casa, não 

sabe andar, não sabe pegar ônibus. Além disso, querem prender o dinheiro. Esse dinheiro 

tem que ficar comigo. Eu é que tenho que tomar conta do dinheiro e da casa, dos 

pagamentos, das coisas... A senhora sabe quanto isso custa? É então certo que eles me 

entreguem o cartão, passem procuração para eu tomar conta de tudo, afinal eles não vão 

durar para sempre...”. 
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A respeito do poder como uma dimensão social e relacional, presente no cotidiano 

dos sujeitos, Bourdieu nos alerta:  

”O poder... Alguns se perguntam onde ele está? Quem o detém? Penso eu que ele é 

simbólico, que pode se constituir sem se fazer ver ou se fazer crer, pode transformar sua visão do 

mundo social e a sua ação sobre este mesmo mundo, portanto o mundo. É um poder mágico que lhe 

permite obter o equivalente daquilo que é obtido pela força física. (...) Esse poder só pode se exercer 

se não for reconhecido, se for ignorado como arbitrário. (...) A linguagem, a força das palavras, 

estes são, com efeito, um exemplo muito particular desse tipo de pode que me refiro”.(BOURDIEU, 

2001, p. 39). 

A partir da análise dos depoimentos percebemos a dificuldade de identificar nas 

entrelinhas as relações de poder. Entendemos que as relações de poder são complexas, pois 

envolvem os aspectos mais gerais do contexto social como também, as relações particulares. 

É um processo diversificado com manifestações familiares, individuais e sociais que atinge a 

todos indefinidamente. 

Encontramos em Faleiros uma certa confirmação desta nossa verificação quando 

analisa: “a violência contra idosos é um processo relacional complexo e diverso que se 

estrutura nas relações de poder da própria família e da sociedade”.(FALEIROS, 2004 p 

15). 

Na realidade atual, cabe aos jovens a visibilidade pública, o espaço da produção, 

das decisões e do poder. Enquanto que dá ao velho o espaço da casa, do asilo da esfera 

familiar sua única opção de vida.  

Os tempos sombrios em que vivemos, de violência e globalização, que apresentam 

um quadro social em constante mudança, sem garantias, geram um universo de insegurança e 

de medo. Podemos dizer que nossa cultura ocidental, onde o individualismo e o consumismo 

são eleitos como valores pós-modernos, intensifica os sentimentos de desamparo do sujeito 

principalmente quando este vivencia o momento da velhice. 

O desamparo da velhice foi por nós constatado no Caso IV, nele encontramos uma 

denúncia de abandono da idosa QSF (77anos) pelo seu irmão o também idoso LSF (62anos) 

o responsável legal pela idosa. Neste caso a denúncia é de abandono da idosa em instituição 
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hospitalar, segundo relato ao disque denúncia: ”O irmão recusa-se a levar a idosa para casa 

que se encontra de alta médica”. 

Em seu depoimento a Promotora o irmão justifica sua atitude: ”Após o AVC, minha 

irmã ainda não anda, não fala e se alimenta por sonda. Pago duas acompanhantes para 

cuidar dela no hospital. Ela é professora aposentada do Estado, a vida toda pagou o INPS e 

o plano de saúde do Estado, agora que ela está precisando, não acho justo mandar ela para 

casa desse jeito. Moramos em um apartamento sem elevador, no terceiro piso. Agora 

querem jogar ela pra morrer em casa, sem socorro e sem os cuidados de médicos, 

fisioterapeuta, nutricionista e fonoaudióloga que tanto precisa para se recuperar e voltar a 

viver. Onde fica o tão falado direito diferencial do idoso numa situação como essa. No fim 

das contas eu que estou lutando por ela é que estou sendo acusado. E a lei, está do lado de 

quem do hospital ou dela velha que precisa ainda de muito cuidado?” 

Nas falas deste suposto caso de abandono, a dimensão do conflito é apreendida em 

seu aspecto legal. Ela aparece revestida de um caráter legalista, evocada pelos dois lados 

envolvidos na questão, na figura do denunciante (hospital) e do denunciado (Irmão) a partir 

do reconhecimento da lei que protege os idosos. É interessante perceber a postura do irmão, 

que na interação com o hospital, saber-se portador de direitos, expressar seu conhecimento da 

lei que lhe protege e assegura, sente-se fortalecido, reconhece sua capacidade de buscar o que 

lhe é de direito a partir do conflito com o hospital tendo a Promotoria como mediador de suas 

reivindicações legais que pode lhe garantir sucesso em sua empreitada. 

Ao lembrar a promotora dos direitos de sua irmã, o denunciado está demarcando o 

espaço de resolução do conflito, evidenciando sua percepção a respeito de quem são as 

competências nesse universo de normas jurídicas, identificando como terreno hostil a postura 

do hospital encaminhando sua luta pela continuidade do atendimento tão necessário a 

recuperação da irmã como denúncia. 

A evocação da lei, pelo denunciado na situação do conflito funciona então como 

instrumento moralizador que serve para esclarecer e enquadrar os oponentes neste caso, 

mostrando a força da lei, deixando claro que nesse terreno, por essa via, do direito a solução 

certamente protegera a idosa. Na evocação “conheço a lei”, o denunciado evoca sua 

dimensão normativa e generalizante que faz reconhecer o seu papel de cidadão que ao se 
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defender da acusação aponta o direito dos idosos, a saúde e a vida como fonte do 

reconhecimento social da cidadania da sua irmã idosa. 

É interessante observar ainda, que nessa situação o hospital ao denunciar usando 

como referência o estatuto do idoso em seu artigo o art. 3º que rege os seguintes princípios 

da Política Nacional do Idoso: I - “a família, a sociedade e o estado têm o dever de 

assegurar todos os direitos da cidadania, garantindo sua participação na comunidade, 

defendendo sua dignidade, bem estar e o direito à vida”; e no art. 4º III-”A priorização do 

atendimento ao idoso através de suas próprias famílias”, que caracteriza como delito o 

abando, só enxerga o seu interesse, usando uma expressão de Roberto Da Matta que 

analisando a atenção dada à saúde dos idosos, destaca: “os hospitais só enxergam os 

atendimentos dos idosos em uma conotação negativa de trabalho e custo em uma 

generalização desumana e total ausência de relações curativas que promovam a sua 

qualidade de vida.” (DA MATTA, 1987, p. 8). 

Nesses termos, nas interações aqui narradas, a denúncia foi classificada pela 

Promotoria do Idoso como infundada, a permanência da idosa negociada com o hospital 

ficando a alta médica condicionada ao momento em que a idosa já tivesse recuperado a 

capacidade de respirar e se alimentar sem o uso de sondas, a solução foi acatada e aceita 

pelas partes envolvidas, no caso a família e o hospital. 

Na nossa leitura, este caso deve ser caracterizado como um claro exemplo de 

violência estrutural, onde denunciado e idoso são vítimas das deficiências da política de 

saúde vigente no país, que nega aos sujeitos, a dignidade no atendimento de suas carências e 

necessidades na manutenção de sua saúde. Cabe lembrar, que entendemos por violência 

estrutural aquela que conduz á opressão de indivíduos, grupos ou classes sociais aos quais 

são negadas conquistas garantidas socialmente tornando-os mais vulneráveis. 

Como afirma Boulding: ”Essa violência institucional, baseada nas instituições 

organizadas do aparato do Estado influenciam profundamente as práticas de socialização, 

levando os indivíduos a aceitar ou a infringir sofrimento de acordo com o papel social que 

lhe corresponde, de forma naturalizada”.(BOULDING, 1981, p. 40). 

A cidadania é evocada na fala do Caso IV, quando o irmão da idosa, suposto autor 

de seu abandono, ao invocar o Estatuto do Idoso e as leis referentes à cobertura de saúde e 
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aposentadoria, luta contra a instituição hospitalar que quer impor a alta médica a idosa 

mesmo está apresentando déficits importantes que impossibilitam a continuação do seu 

tratamento em domicílio sabedores das dificuldades alegadas pelo irmão e constatadas por 

visita domiciliar feita por assistente social do hospital. “A qualidade de vida da minha irmã é 

o que mesmo interessa aos médicos, o que importa é a liberação do leito, a diminuição do 

custo da internação, redução do trabalho da equipe, a vida... Ah! A forma que minha irmã 

ira viver em casa isso não importa, não é problema deles, isto é uma questão social, é 

problema do modelo de saúde adotado no Brasil. O hospital não pode resolver tudo, busque 

no Estado uma solução, aqui não é assistência social. Isto foi o que mais ouvi da equipe do 

hospital, de médicos e do diretor”. O reconhecimento dos direitos da irmã é reafirmada na 

afirmativa e constatação de sua situação diferenciada: ”Se formos analisar a situação pela lei 

é fácil perceber que ela tem direitos dobrados, ela pagou seus impostos, o INPS e a 

previdência Privada dos Servidores do Estado de Pernambuco a vida toda de trabalho, vinte 

e sete anos, além disso, tem mais de sessenta anos, é idosa, cadê a proteção de todas essas 

leis que regem os cidadãos e a sociedade. Quem tem verdadeiramente o direito é ela”. 

Ou seja, o irmão demarca a distinção da sua irmã como trabalhadora aposentada, 

além de idosa fugindo da figura desqualificada e digna da “assistência social do Estado”.     

A fala do mesmo ressalta o valor do velho e do trabalhador aposentado como 

sujeitos de direitos específicos adquiridos por merecimento e não benesse, categorias 

importantes que tem a salvaguarda de leis constitucionais o que dá forças para lutar. “Nós os 

velhos temos que lutar para que nossos direitos sejam vistos, a lei que caí em desuso caí por 

terra, perde valor, acaba esquecida, deixa de existir”. 

Vê-se também, que na fala desse velho narrador, que ele aciona representações 

distintas da definição da identidade, do papel, do lugar social de sua irmã no universo 

configurado pela lei, pelo direito daquelas socialmente produzidas utilizadas pelo hospital, de 

usuária da assistência social, com uma forma de desqualificação, estigmatizadoras e 

impessoal, com a qual ele tem que lutar, que ele tem que defrontar, no caso da denúncia a 

Promotoria feita pelo hospital evocando o Estatuto e tentando caracterizar um abandono e a 

evocação dos direitos de sua irmã feita por ele alegando seu papel de idosa, aposentada, 

consumidora e cidadã.  
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Estas alegativas são mostradas pelo narrador como estratégias em sua busca por 

compensações sociais, apontando para a complexidade que existe para um idoso que assume 

a vivência do papel do cidadão nas interações sociais cotidianas, sua batalha para assegurar 

este espaço social e sua luta contra a desqualificação que lhe é imposta.  

E assim a desqualificação um novo elemento que merecera nosso destaque agora. 

3.3.3 - A desqualificação dos idosos na fala dos agressores 

Buscamos em Paugam (1999) o entendimento dessa desqualificação social, 

conceito implícito as questões das desigualdades sociais, sendo usado, mas precisamente para 

identificar aqueles indivíduos que estão fora do processo produtivo e mantém uma ligação 

aos serviços de assistência pública. Para este autor a desqualificação social é uma relação de 

interdependência entre os “assistidos” (aqueles que denotam algum tipo de dependência dos 

Serviços de Assistência Pública) e o resto da sociedade, o que gera uma angústia coletiva.  

O enfraquecimento e a ruptura dos vínculos sociais se constituem em uma 

característica destes sujeitos, uma dimensão essencial no processo de desqualificação social. 

Paugam pontua,  

“Com a continuidade da dependência os vínculos familiares vão se fragilizando e 

dificultando a inserção social desse sujeito. O enfraquecimento dos vínculos sociais diz respeito 

essencialmente ás duas primeiras fases da desqualificação social - a fragilidade e a 

dependência”.(PAUGAM, 1999 p 23). 

Nos processos estudados até agora nos levam a pensar que para maioria desses 

atores sociais que intitulamos como agressor, a violência não é uma prática usual no seu 

contexto de interações sociais e familiares, a violência não faz parte do histórico das famílias 

analisadas, não foi utilizada como justificativa nem como argumento de defesa.  

Essa questão toma então uma extrema relevância na medida em que nos leva a 

constatar a existência da naturalização de atitudes violentas por parte dos agressores, dos 

desmandos, das relações de poder inequívocas constados nas falas e atitudes dos agressores e 

das evidencias da desqualificação desse idoso como sujeito que sempre estiverem presentes 

nos discursos dos processos. 
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Direcionamos agora nossas análises, considerando os casos de violência contra 

idosos como decorrentes de dois grandes eixos temáticos, a desqualificação do idoso presente 

nos atos e na fala de seus agressores e as manifestações de violência determinadas a partir 

das relações de poder entre vítimas e agressores. Entendemos que a desqualificação social do 

idoso se mostra no seu cotidiano familiar a partir do momento que o coloca em evidência 

fazendo emergir situações de preconceito, conflitos e violências.           

O mundo social está estruturado de tal forma que está internalizado nos sujeitos 

sociais a discriminação, o preconceito e a exclusão dos diferentes, a desqualificação está 

posta no cotidiano das relações sociais, já que só aceitamos os que nos são iguais. Isso gera 

relações conflituosas e banaliza a violência presente nas relações de poder originárias e 

influenciadas pelas relações socioeconômicas onde aquele que não produz é excluído 

socialmente, torna-se descartável recebendo o estigma de peso social. Na medida em que a 

intervenção do Estado na velhice gera uma descriminação positiva, cria um viés favorável ao 

ataque deste grupo social que está sob proteção. Assim se configura hoje o quadro de 

violência contra idosos. 

Assim, a estigmatização da velhice faz com que o velho perca a sua condição de 

cidadão, sofra preconceitos e seja segregado pela família e pela sociedade. Algumas falas 

trazidas nos processos apontam questões pertinentes a essa vivência para os velhos, onde, 

apesar do direito escrito nas páginas da lei, a desqualificação desemboca em relações de 

conflito e violência. Encontramos a desqualificação do idoso na maioria dos casos quando na 

promotoria os agressores são chamados a prestar esclarecimento sobre sua conduta.  

No Caso VI, o filho de 28 anos quando questionado sobre denúncias de agressões 

verbais e físicas a sua mãe a desqualifica: “Minha mãe sofre dos servos, é histérica, não tem 

condições de reger sua vida, as denuncias são causadas pela perseguição de vizinhos, 

desafio a quem quiser provar que abato nesta louca”. 

No Caso I, a idosa EGP (89 anos) se queixa que a filha e o genro usam sua idade e 

a sua suposta senilidade como desculpa para se apropriar de sua vida: ”Minha filha e seu 

marido se apropriaram de tudo que é meu, inclusive minha casa. Venderam a casa do meu 

pai, colocaram o dinheiro no banco em uma conta que é conjunta mas, que não posso mexer 

pois lá sou tida como incapaz.”  
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Ainda no Caso I, na fala da filha ao ser argüida pela Promotora sobre seus atos 

denunciados por sua irmã de: abandonar a mãe nas mãos de uma cuidadora, vender sua casa, 

controlar sua conta corrente responde: “Minha mãe sempre foi uma pessoa difícil, agressiva, 

mesmo quando jovem. É uma pessoa desequilibrada, fala palavrões, foge de casa, não aceita 

que ninguém troque a roupa dela e ainda diz que é louca pelo Dr. Jarbas Vasconcelos, que 

quer ser noiva dele... (Risos) Quer ser independente e não ouve ninguém, quando controlava 

sua aposentadoria e pensão do meu pai, distribuía o dinheiro com seus protegidos. Retirei a 

maior parte do dinheiro dela da conta e transferi para uma nova conjunta, a partir do dia 

que percebi que ela estava acabando com suas reservas. Além da distribuição gratuita e dos 

empréstimos sem retorno ela viajou bastante com um conhecido dela, bancando sozinha as 

despesas. O que sobrou eu coloquei na outra conta, uma poupança para pagar suas 

despesas que não são poucas e para ter uma reserva para os problemas de saúde e para 

pagar seu enterro.Nem sei porque ainda perco tempo com ela, ela não foi uma boa mãe para 

mim.” 

Neste relato percebemos claramente que a filha desqualifica sua mãe usando fatos 

aleatórios e sua idade como instrumentos que lhe garantam o poder de apropriar-se dos seus 

bens, de sua pensão que só deve ser usado de acordo com o que a filha acha devido, à 

vontade e o pensamento da mãe idosa, desqualificada pela filha como senil, não é 

considerado. 

No CASO III, encontramos o idoso JCS (82 anos), lúcido, orientado que 

apresenta apenas uma pequena deficiência visual devido ao glaucoma, o filho que mora com 

ele é o responsável pelo controle de sua aposentadoria e das despesas da casa, ao ser 

questionado pela falta de alimentação na residência para idoso pela assistente social da 

Promotoria se recusa a dar maiores explicações e resmunga: "Sou o responsável porque meu 

pai é um velho doente, cego, analfabeto e ignorante, bronco mesmo, não entende de nada de 

dinheiro. Antes perdia dinheiro, era roubado, não sabia controlar sua conta, sou seu 

procurador e não acho necessária a sua presença aqui, não precisa que ninguém de fora 

venha atrás de fofocas e se meta em minha casa”.Mais uma vez a desqualificação do idoso é 

nomeada e usada como justificativa para naturalização da violência cometida contra ele, 

neste caso apropriação de renda e negligência. 

Nas duas narrativas acima o Estatuto do Idoso, um ganho para sua proteção social, 

está sendo usado pelas famílias de uma forma questionável, negando ao velho seu papel de 
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sujeito, senhor de sua vida, livre e independente apesar de sua idade e dos problemas de 

saúde que o acompanham. O papel do idoso, a sua responsabilidade nomeada por seus filhos 

e agressores, todos seus dependentes financeiros, de continuar a manter sua família com a 

sua renda, são mostrados como elementos desencadeantes da sua experiência de 

desqualificação, de discriminação e motivador de conflitos e violências. Relações tensas são 

vividas por estes dois idosos em seu espaço familiar, principalmente porque seus filhos 

disputam o controle dos bens e da renda destes idosos, em enfrentamentos cotidianos 

permeados por agressões, relações de poder e força, aos idosos cabe o silêncio, sua 

manifestação só acarreta mais violência, ele não pode tomar partido. 

Cabe aqui tecer alguns comentários sobre este tipo de violência praticada nestes 

dois casos, ou seja, a apropriação de bens e renda do idoso. Grossi considera este tipo de 

violência como: “Qualquer ação de apropriação de bens ou renda que cause dano 

financeiro ao idoso cometido por pessoa que está em posição de confiança, seja um familiar, 

amigo, vizinho ou cuidadror, visando benefício próprio”.(GROSSI, 2003, p. 23).  

Digno de nota, este tipo de violência o abuso financeiro, o controle de renda do 

idoso por parte do agressor ou agressões físicas e verbais na busca de obtenção de dinheiro 

está presente na maioria dos oito casos analisados nesta pesquisa. Como exemplo além dos 

dois casos anteriormente relatados: 

 CASO II – LMS (35 anos - FEM): “Moro com minha avó desde os noves meses, 

depois que minha mãe morreu fiquei com esse peso, se ela não tá bem podem levar ela daqui 

e colocar no asilo. Lá é que é o lugar de velho mesmo, a casa é minha sou sua herdeira, ela 

vai ter que me dá dinheiro para me manter é a minha paga pelos anos perdidos com ela”. 

 CASO VII – OGT (40 anos - MAS): “Não tenho satisfação a dar, estou dentro da 

minha casa, estes são dois velhos doentes, o inútil do meu pai não faz nada só fica tremendo 

e babando, a outra por qualquer besteira fica vermelha por causa do coração, da pressão e 

chora, são dois encostados, me botaram no mundo, agora tem que me agüentar, tem que me 

dá dinheiro, tem que me sustentar sou filho mais velho portanto tenho meu direito”. 

 CASO VIII – JHBJ (45 anos - MAS): “São dois velhos amaldiçoados, inúteis, 

doentes, imundos, no fim da vida, como sou o único filho homem tudo me pertence, inclusive 

a casa, eles tem que me entregar à mixaria que recebem, se não me der dinheiro eu tomo, 

não tenho que dar satisfações saiam da minha casa”. 
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Na maior parte dos processos não encontramos indicação da existência de um 

parente legalmente instituído através de instrumento legal com anuência do idoso para 

administração dos seus recursos e bens. Somente no Caso IV, o irmão da idosa apresentou 

documento onde foi eleito pela mesma seu fiel procurador. O que existe nos outros casos é 

um arranjo bastante comum onde o idoso em função de suas dificuldades elege um filho (a) 

ou neto para auxiliar no gerenciamento de seus rendimentos e este acaba por apropriar-se do 

seu cartão do banco, utilizando sua renda e bens ao seu bel prazer. 

Trazendo ainda o CASO III, nos deparamos com a seguinte narrativa do idoso 

JCS (82 anos): “acho isso importante, essa coisa do banco criar essa carteirinha para 

proteger a gente dos malandros. Ta certo! Ajudou, mas não é como o dinheiro, a gente 

recebia todo de uma vez pagava as contas, fazia a feira e o que sobrava guardava em casa e 

ia controlando o gasto até o fim da folhinha. Então já o dinheiro no banco, eles ficam de 

cara com uma parte, são as tais das tachas, assim um bom pedaço vai embora sem a gente 

nem ver, e olha que o nosso salário de aposentado já é mínimo como dizem, quase não dá 

pra mais nada. Aí você quando tem um problema, como o meu na vista, fica nas mãos dos 

outros... È obrigado a dar o seu dinheiro pro outros, mesmo sabendo que está sendo 

enganado, que vai ter briga. Quando tem algum problema e vai ao banco é uma humilhação 

só, falta o respeito falta paciência de explicar, falta um monte de coisa. Já escutei muito ele 

chamar outros velhos como eu de 0800,Pé na cova,Caduco,Sequelado, Demente e outras 

coisas mais que eu nem sei o que é, mas sei que é xingamento só pela forma abusada como 

eles falam. O que eles não entendem é que na minha época era tudo muito diferente. No 

futuro eles vão ter a paga. Eles pensam que não vão ficar na minha idade, né! Eles pensam 

que vão ser sempre assim...”. 

Nesta narrativa, a questão da desqualificação é abordada no momento da vida 

cotidiana que retrata o despreparo das novas gerações em lidar com o envelhecimento, 

fazendo fluir a discriminação, a desqualificação desse velho. Esse momento suscita uma 

reflexão acerca do envelhecimento, contextualizada no plano da experiência concreta, 

inserida no hoje, no contemporâneo. E um momento de confronto dos velhos e dos jovens 

com as imagens do envelhecimento produzidas no tempo cotidiano, que trazem para o debate 

os imaginários socialmente construídos acerca da velhice, bem como a relação dessa imagem 

com suas instâncias de produção e divulgação e com a desqualificação deste velho nos 

espaços concretos da vida. Este velho faz parte da atual paisagem social urbana e rural das 



 131

cidades brasileiras, confrontando-nos com nossas referências de valor, de justiça, de respeito 

e compreensão deste velho enquanto sujeito diferenciado de direitos. É a falta desta 

sensibilidade nas atitudes cotidianas que suscita no estigma da velhice captada no olhar deste 

velho protagonista nessa dinâmica de relações sociais de desqualificação e violência que 

estes e os demais idosos de hoje lutam. 

A denominação “0800”, muito usada socialmente por jovens para se referirem aos 

idosos, são baseados gratuidade de alguns serviços, nos direitos sociais garantidos a partir da 

Constituição Federal de 88 e do Estatuto do Idoso que não são bem aceitos socialmente, 

expressa uma forma de desqualificar o direito e o seu portador. Um olhar da sociedade que 

atribui estes direitos como peso, imagem certamente fundada em sua percepção como um 

privilégio não aceito face à desqualificação que atribuem aos velhos. 

A fala deste nosso narrador JCS (82 anos) desse episódio, traduz o significado 

dessa prerrogativa em sua vida. As disposições legais abrem perspectivas concretas para o 

velho em termos de acesso á coisa pública, a serviços, ao seu espaço, a novos direitos, mas 

isso não é percebido como garantia de respeito á sua condição específica, apreendida num 

nível fundamental de formação moral e cultural. Qual seja, nas formas de tratamento que o 

idoso recebe no território social que se formam com a publicização de seus direitos. 

Da Matta (1997) neste sentido coloca que o idoso percebe e avalia seus “Novos 

Direitos” inscritos a partir da Constituição de 88 e do Estatuto do Idoso em termos das 

relações interpessoais, buscando respeito e reconhecimento nas interações. Desse modo, 

emite uma concepção de justiça fundada na reciprocidade intergeracional, reinvindicando-a 

como valor pertinente ás relações travadas no espaço público, que é então, evocado como 

“Um importante circuito por onde se constroem as trocas geracionais, na sociedade e no 

espaço familiar”.(DA MATTA 1997, p. 95). 

No espaço social não encontramos uma proximidade maior entre estas categorias 

sociais tão diferentes e tantas vezes em disputa. A diferenciação de direitos dos diferentes 

acirra sua desqualificação e exclusão, se confronta e se agrava com a atual 

desresponsabilização do Estado face ás necessidades da sociedade, bem como aprofunda o 

sentimento de individualismo e particularismo nas relações cotidianas nos espaços sociais.  
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Nesse sentido, a fala deste idoso evoca o habitus, que para Bourdieu (1996) dispõe 

a representação desse universo social como espaço das relações impessoais em que o contato 

com o outro é um enfretamento entre estranhos. 

Em suma, parte-se do pressuposto de que o velho ativo ou não, não é um mero 

reflexo das condições sociais, que a desqualificação social é um processo de configuração de 

fenômenos sociais, culturais, econômicos, jurídicos e subjetivos e que a violência é o lócus 

privilegiado onde essa desqualificação toma forma, se desnuda frente às manifestações 

sociais cotidianas nas relações de poder do velho com a sua família, seus grupos de 

pertencimento e com as instituições sociais. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Consideramos que o envelhecimento não é um só, único. O envelhecimento 

biológico é acompanhado de um envelhecimento social ritualmente estruturado em 

categorias de acordo com a idade, que são constitutivos da identidade social do sujeito em 

um dado momento da sua vida.  

A temporalidade da velhice experenciada pelos indivíduos no decurso de suas 

vidas advém de descontinuidades estruturadas socialmente e, o ato de lembrar o passado no 

momento em que estes sujeitos são ouvidos, a memória funciona como um meio preferencial 

para evocar o valor que eles tiveram no tempo passado. E assim, através do uso individual do 

passado, do tempo vivido, que os velhos se diferenciam, fogem dos preconceitos e 

reconstroem a sua identidade social. 

As representações sociais da velhice são construções operadas por cada sociedade, 

que remetem a configurações de valores distintos de acordo com o contexto histórico, e que 

se ramificam pela classe social, no gênero e na religião.  

No entender de Lima e Viegas, aceitar estas construções atribuídas à velhice, 

significa entender que: ”O envelhecimento é distinto consoante ao contexto em que 

ocorre”.(LIMA E VIEGAS, 1988, p. 49). 

Para nós, ao fazermos o processo inverso de dêsreificação das categorias 

socialmente produzidas ligadas à noção de velhice, estamos clarificando, esclarecendo e 

procurando combater a naturalização da desqualificação social dos idosos, lutando contra as 
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associações inadequadas, como as que são feitas entre velhice e senilidade, aposentadoria e 

morte social ou peso social. Associações estas que são em si mesmas uma fonte de 

marginalização, exclusão, segregação, fragilização e sofrimento para estes sujeitos que 

vivenciam o envelhecimento. 

O que pretendemos comprovar a partir da análise da velhice, dos seus estereótipos, 

estigmas de fragilidade, de dependência e de inutilidade, imagens que compõem o arcabouço 

social da sua desqualificação, que lhe são cotidianamente imputados e naturalizados nas 

constantes manifestações da mídia e nos casos de violência praticada contra este grupo, é 

que, a Política Social direcionada ao idoso não está sendo eficiente ou suficiente para 

garantir-lhe um lugar de sujeito socialmente construído em que, o velho ocupe 

verdadeiramente um espaço, tenha vez e voz.   

Investigando detalhadamente o conteúdo discursivo dos processos analisados em 

nossa pesquisa e, o modus operanti da violência familiar contra idosos, encontramos, além da 

negação do velho enquanto um sujeito de direitos socialmente reconhecido e beneficiário por 

políticas sociais compensatórias e diferenciais, o que, na maioria dos casos os tornavam alvos 

de abusos, a naturalização de atos de invasão e desrespeito a vontade deste velho, uma 

verdadeira apropriação da sua vida e de seus bens, internalizadas como medidas de proteção.  

Entendemos que a desqualificação do idoso por seus agressores, sua família e pela 

sociedade em geral, pode ser facilmente identificada nos adjetivos associados à velhice, dos 

quais podemos exemplificar: dependência, fragilidade, doença, decrepitude, inutilidade, 

peso, lentidão, e etc...  Estamos amparados na contextualização de Bourdieu que nos alerta 

para força das palavras que funcionam como poder simbólico e que no cotidiano não são 

percebidos como tal:  

“Vivemos em um momento social, num estado em que se vê o poder por toda parte, como 

não se queira reconhecê-lo nas situações em que ele entra pelos olhos adentro nos, tornamos suas 

presas. (...) é necessário saber descobri-lo onde ele se deixa ver menos, onde lê é mais 

completamente ignorado, portanto reconhecido como poder simbólico, como é, com efeito, esse 

poder invisível o qual só pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que não querem saber, que 

não percebem que lhes estão sujeitos ou daqueles que os exercem”. (BOURDIEU, 2001, p 7 – 8). 
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A internalização social destes conceitos e deste discurso torna aceitável a 

naturalização da violência cotidiana praticada na família e na sociedade. Nas palavras de 

Bourdieu:  

“O poder das palavras dá-se pela crença na legitimidade das palavras e daquele que as 

pronuncia. (...) São modelos energéticos que inscrevem nas relações sociais como relações de força, 

(...) que fazem delas relações de comunicação, (...) fazendo ignorar/reconhecer a violência que elas 

encerram objetivamente e transformando-as assim, em poder simbólico capaz de produzir efeitos 

reais sem dispêndio aparente de energia”.(BOURDIEU, 2001, p 15). 

Como vimos, esta violência é, muitas vezes, mascarada com a pretensa intenção de 

proteção, e efetivada nas relações de poder. A destruição deste poder de imposição simbólico 

se dá a partir da denúncia dos idosos, supõe a tomada de consciência do arbitrário poder de 

subordinação e silêncio que lhe é socialmente imputado, quer dizer, na realidade objetiva da 

queixa que se inicia o aniquilamento da submissão, da crença e internalização dos 

estereotipo. É na medida que o andamento do processo destrói as falsas evidencias de 

exclusão e marginalização, resgata a moral deste sujeito, neutraliza o poder de 

desmobilização e de subversão, imputa um novo poder potencial, a resistência. 

Assim, atenta á simultaneidade das manifestações de desqualificação e relações de 

poder que perpassam as falas, na análise conseguimos registrar algumas particularidades 

significativas como a negação, o medo e a resistência que evidenciam a relação dos idosos 

vítimas de violência, com os espaços sociais e familiares, os costumes, valores e a linguagem 

do mundo contemporâneo. São muito significativos nesse sentido, os encontros entre 

gerações, seus habitus no espaço heterogêneo da família, seu confronto com a racionalidade 

das práticas cotidianas de poder, a percepção dos seus direitos e da legislação que os protege, 

como também sua relação com a lógica que fundamenta a violência de que é vítima. 

Uma sociedade para todas as idades, como parece ser o fundamento da justiça 

social, não pode se constituir sem que se observe a velhice enquanto uma construção social 

necessariamente plural e heterogênea. Igualmente, o envelhecimento populacional não pode 

ser considerado a única causa dos desequilíbrios dos gastos públicos e de algumas de suas 

instituições. O desemprego, o subemprego, o crescimento do setor informal, enfim, a 

dissociação entre o crescimento econômico e o emprego, são questões substanciais a serem 

consideradas para a criação de uma sociedade para todas as idades.  
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A construção de uma sociedade inclusiva para os idosos implica no fortalecimento 

do Estado brasileiro em suas funções protetivas e com políticas sociais que promovam os 

ideais de justiça social, equidade e igualdade de acesso aos bens e serviços a todos os 

cidadãos.  

A inclusão social da pessoa idosa pressupõe uma sociedade justa e democrática na 

direção do reconhecimento da diversidade social, de raça, de gênero, de etnia e 

principalmente do caráter etário. 

Concluímos com o pensamento de Bourdieu: “trata-se de produzir, senão” um 

homem novo”, pelo menos” um novo olhar”. E isso não é possível sem uma verdadeira 

conversão, uma metanoia, uma revolução mental, uma mudança de toda a visão do mundo 

social”. (BOURDIEU, 2001, p 49) . (grifos do autor). 
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