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certo, com suas sombras, porém, suas intermináveis sombras. 
Desculpai-me viver ainda: que os destroços, mesmo os da maior 
glória, são na verdade só destroços, destroços.” (Cecília Meirelles, in 
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 RESUMO 

 

 O objetivo do estudo foi mapear a violência contra as pessoas idosas, apontar os 
tipos de violências que ocorreram e as formas de enfrentamento utilizadas pelo 
profissional de Serviço Social, do Centro de Referência Especializado de Assistência 
Social - CREAS, do município de Laranjeiras/SE, no período de 2014 a 2015. Ao 
nível metodológico, a escolha foi pelo método qualitativo, de cunho explicativo. Foi 
feito um levantamento bibliográfico como subsidio teórico para a fundamentação da 
pesquisa, com destaque para os autores Faleiros (2007), Minayo (2005), Silva 

(2016).  Realizou-se também a pesquisa de campo, tendo como sujeitos os 
profissionais de Serviço Social da unidade, utilizando-se na coleta de dados a 
entrevista orientada por um roteiro semi estruturado. Nos resultados encontram-se 
relatos de casos de violência contra a pessoa idosa, onde foram identificados 19 
registros de violência contra a pessoas idosas, sendo 8 casos em 2014 e 11 casos 
em 2015. Como conclusões: foi visto que trata-se de um ato corrente mundialmente, 
fez com que a pesquisa se tornasse pertinente, favorecendo ao debate, dando 
subsídios para propor meios de combater à violência de modo mais eficaz. Espera-
se contribuir através dos dados para ampliar a reflexão tanto do profissional de 
serviço social e de outras áreas, como para os usuários. É de fundamental 
importância trabalhar essa temática, tendo em vista que em breve o mundo terá 
mais idoso e suas demandas vão necessitar de mais atenção. 
 
 
Palavras-chave: Idoso. Assistência Social. Violência.  
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ABSTRACT  
 

The objective of the study was to map out violence against older people, to point out 
the types of violence that occurred and the forms of coping used by the Social Work 
professional, the Specialized Reference Center for Social Assistance - CREAS, in 
the municipality of Laranjeiras / SE, in the period from 2014 to 2015. At the 
methodological level, the choice was based on the qualitative method, which is an 
explanatory one. A bibliographic survey was made as a theoretical subsidy for the 
foundation of the research, highlighting the authors Faleiros (2007), Minayo (2005), 
Silva (2016). Field research was also carried out, having as subjects the Social 
Service professionals of the unit, using data collection interviews guided by a semi-
structured script. In the results, there are reports of cases of violence against the 
elderly, where 19 records of violence against the elderly were identified, 8 cases in 
2014 and 11 cases in 2015. As conclusions: it was seen that this is an act which has 
made the research relevant to the debate, giving rise to proposals to propose ways of 
combating violence more effectively. It is hoped to contribute through the data to 
broaden the reflection of both the social service professional and other areas, as well 
as the users. It is of fundamental importance to work on this theme, given that soon 
the world will have older people and their demands will need more attention. 
 
 
Keywords: Elderly. Social assistance. Violence. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A violência contra os idosos é um ato que ocorre em toda parte do mundo. 

Embora nem sempre, esses acontecimentos sejam notificados, devido ao medo e 

constrangimento que as vítimas sentem, mesmo assim é possível constatar o 

aumento significativo desses crimes na população idosa. 

 O envelhecimento populacional vem aumentando mundialmente. Isso em 

decorrência das evoluções tecnológicas, da medicina que resultou na redução da 

natalidade e mortalidade, etc. Por essas razões, houve aumento na expectativa de 

vida da população.  Desse modo, existe o desafio de superar as barreiras causadas 

pelo processo do envelhecimento, sem violações de direitos e sem preconceitos. 

Assim, as indagações que orientou a realização do estudo foi procurar entender qual 

a causa. 

Concomitante a isso, vem o desafio de como enfrentar as formas de 

violências, preconceitos e discriminação sofridos pelo idoso. Tais violências 

acontecem através da própria família, Estado e sociedade. 

A presente pesquisa teve como objetivo mapear a violência contra as pessoas 

idosas, apontar os tipos de violência que ocorreram, as formas de enfrentamento 

utilizadas pelo profissional de Serviço Social do Centro de Referência Especializado 

de Assistência Social - CREAS, do município de Laranjeiras, no período de 2014 a 

2015. 

Com os resultados foi possível também, fazer um breve perfil dos idosos 

agredidos e agressores, os encaminhamentos dados as denúncias, as formas de 

enfretamento para diminuir a prática da violência. 

O estudo foi realizado a partir dos casos registrados de violência contra as 

pessoas idosas no Centro de Referência Especializado de Assistência Social – 

CREAS do município de Laranjeiras – SE.  

 A escolha do tema deu-se a partir de conhecimentos adquiridos na disciplina 

“Tópicos Especiais em Serviço Social” da Universidade Federal de Sergipe. Na 

ocasião abordaram-se temas relevantes sobre pessoa da terceira idade, como: a 

discussão sobre Envelhecimento Humano, os direitos garantidos pelo o Estatuto do 

Idoso.  

A violação e a ineficácia aos direitos do idoso compreende-se um ato grave e, 

um desrespeito ao Plano Nacional de Políticas Públicas como também ao Estatuto 
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do Idoso, que têm como objetivo garantir os direitos sociais dos mesmos. Á vista 

disso, surgiu à preocupação em aprofundar os conhecimentos sobre as várias 

formas de violações dos direitos do idoso no município de Laranjeiras. 

 Assim, por considerar a violação dos direitos dos idosos um ato grave e, um 

desrespeito a Política Nacional do Idoso e ao mesmo tempo ao Estatuto do Idoso, 

que têm como objetivo garantir os direitos sociais dos mesmos; à vista disso, surgiu 

a preocupação em aprofundar conhecimentos sobre as várias formas de violações 

dos direitos da pessoa idosa no município de Laranjeiras. 

 Além disso, mostrar aos familiares e a população sobre os direitos garantidos 

pelas políticas públicas que dão prioridade ao idoso é muito importante, pois com o 

envelhecimento, muitos idosos ficam fragilizados, necessitando de mais atenção, 

tornam-se, portanto, pessoas vulneráveis a violação de seus direitos. É, pois, de 

fundamental importância trabalhar essa temática, pois em breve o mundo terá mais 

idoso e isso demanda mais atenção a essa significativa parte da sociedade. 

Este documento está dividido em três capítulos:  no capitulo I discorre o 

enfoque teórico que deu sustentação a construção do trabalho. Ele descreve o 

panorama do envelhecimento da população no mundo nos últimos anos.  

Também, abordou-se, o conceito de violência, com mais ênfase na questão 

relacionada à violência. Dada a pessoa idosa, com o intuito de apontar o objeto da 

pesquisa.  

Outro aspecto trabalhado no mesmo capítulo foi sobre a trajetória do Serviço 

Social. Enfocando nas questões relevantes ao posicionamento dos profissionais e 

na atuação dos mesmos, e suas atribuições frente às problemáticas, as demandas 

no exercício profissional. 

No capítulo II, mostrará a trajetória metodológica seguida com o objetivo de 

descrever quais os métodos seguidos e quais as estratégias e técnicas usadas para 

chegar às informações pertinentes e a percepção do assistente social no cotidiano 

de suas ações.  

Apresenta-se no capitulo III os resultados e descrição das informações 

coletadas, num diálogo com os autores que abordam sobre o assunto, mediante as 

categorias previamente definidas. 

E nas considerações finais, são apresentadas algumas reflexões sobre todo 

o trabalho realizado. 
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 O estudo sobre o tema é de grande relevância devido ao processo de 

envelhecimento que ocorre em quase todos os países do mundo. Essa conquista 

dos seres humanos da longevidade é meio contraditória, devido à discriminação que 

os idosos sofrem. Com as transformações de caráter físico e emocional, muitos 

ficam fragilizados, dependentes e, portanto, tornam-se vítimas de diversos tipos de 

violência. Com o surgimento de situações complexas e frequentes como: a violência 

contra os idosos, o desrespeito a Política Nacional do Idoso, o não cumprimento 

com Estatuto do Idoso; é que fará a pesquisa torna-se pertinente, favorecendo assim 

o debate e subsídios para o combate à violência de modo eficaz. 
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Capítulo I: APORTE TEÓRICO NORTEADOR 

 

1. O Processo de Envelhecimento Humano  

 

1.1 Aspectos Panorâmicos 

 

O envelhecimento da população vem crescendo a cada dia no mundo. 

Proporcionalmente, o crescimento do número de pessoas com 60 anos idade ou 

mais tem crescido com mais fluidez que as outras faixas etárias no mundo, e esse 

acontecimento são mais notórios em países que se encontram em desenvolvimento, 

como no Brasil. Para os autores Leone, Maia, Baltar (2010), a partir de 1970 o Brasil 

apresenta uma roupagem com relação ao formato das famílias brasileiras. Para 

ressaltar o crescimento da população idosa: 

 

Foi a partir de 1970 que o Brasil teve seu perfil demográfico transformado: 
de uma sociedade majoritariamente rural e tradicional, com famílias 
numerosas e alto risco de morte na infância, passou-se a uma sociedade 
principalmente urbana, com menos filhos e nova estrutura nas famílias 
brasileiras (LEONE; MAIA; BALTAR apud MIRANDA; MENDES; SILVA, 
2016, p. 508).  

 
“De uma população predominante jovem em um passado nem tão distante, 

observa-se, nos dias atuais, um contingente cada vez mais significativo de pessoas 

com 60 anos ou mais de idade” (LEONE; MAIA; BALTAR apud MIRANDA; 

MENDES; SILVA, 2016, p. 508). É fato que nas últimas décadas, o ser humano vem 

conquistando o tão sonhado envelhecimento, ou seja, a longevidade, tornando-se 

esse acontecimento um fato novo na história da humanidade. Um dos principais 

fatores que corrobora para este fato é sem dúvidas, a evolução tecnológica. 

A evolução da tecnologia vem proporcionando melhoria na qualidade de vida 

das pessoas em geral, pois a qualidade dos serviços na saúde vem cada vez mais 

crescente, e com isto, a sociedade vem tendo acesso a serviços que antes não 

existiam. 

Uma medicina mais especializada, que vem tendo um progresso 

extraordinário nos últimos tempos, e por isso, cria maneiras e/ou formas de como 

chegar a um diagnóstico de várias doenças, com muito mais rapidez. Por exemplo: 

um teste de diabetes é feito nos dias de hoje em minutos. 
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O acesso a medicamentos e a intervenções feitas com mais eficácia tem 

feito com que a população tenha prolongamento da vida saudável e um bem-estar 

por um tempo maior. 

Porém, ainda existem instituições e indivíduos despreparados sem até 

mesmo dispor dos conhecimentos básicos para atender a essa classe que tanto 

necessita de cuidados especiais, entretanto isso tem feito crescer e muito um 

conjunto de fatores que contribuem para o sofrimento de alguns idosos. Para a Lei 

nº 8.742 de 07/12/1993, que dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá 

outras providências, mostra que os grupos emergentes trazem outras necessidades, 

além disso, com a longevidade, chegam também novos desafios para sociedade, 

estado e família. Desafios esses que devem ser enfrentados de modo que o 

envelhecimento seja visto sem preconceitos e sem discriminação” (BRASIL, 1993). 

Dessa forma, a sociedade tem como um dos desafios, à obrigação de 

prestar atenção detalhadas aos idosos, independentemente de cor, sexo, classe 

social entre outros. Fazendo isso, estará contribuindo para uma melhor convivência 

social daqueles que já contribuíram e ainda contribuem muito para a nação. 

Ao estado cabe delegar e assegurar permanentemente todos os direitos 

necessários à pessoa idosa. Segundo o art. 9.º do Estatuto do Idoso: “É obrigação 

do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação 

de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em 

condições de dignidade” (ESTATUTO DO IDOSO, 2013, p. 10). 

Além da sociedade e do estado à responsabilidade sobre cai também aos 

cuidados assíduos da própria família, base e eixo de todos os seus descendentes, 

pois é entre os familiares que os idosos passam a maior parte do tempo. A família 

tem como desafio zelar pela integridade e pela saúde física e psicológica dos seus 

anciões. 

Segundo Oliveira (2002) houve uma evolução desde o princípio da 

humanidade até agora, estas mudanças inclui na sociedade mudanças de hábitos, 

por exemplo, de migrar suas atitudes até então destinadas a uma rotina menos 

desgastantes, para uma rotina a qual o capitalismo está sobre a demanda do 

trabalho, dessa forma cada vez mais o tempo destinado a si próprio e a família estão 

cada vez mais se encurtando. 

 



15 
 

No princípio da humanidade, havia uma unicidade orgânica entre o homem 
e a natureza, onde o ritmo de trabalho e da vida dos homens associava-se 
ao ritmo da natureza. No contexto do modo de produção capitalista, este 
vínculo é rompido, pois a natureza, antes um meio de subsistência do 
homem, passa a integrar o conjunto dos meios de produção do qual o 
capital se beneficia (OLIVEIRA, 2002, p. 5).  

 

Segundo Silva (2016)1, o termo velho sempre trouxe conotações negativas 

mediante a relação com as possibilidades e habilidades de produzir. Decorrente 

desses aspectos surge à desvalorização, o descaso do indivíduo que atinge essa 

faixa etária. Dessa forma, levando-se em conta o que foi observado, para Kalache 

(2008) é essencial o investimento em ações prevenção ao logo de toda vida: 

 

O envelhecimento populacional traz consigo problemas de saúde que 
desafiam os sistemas de saúde e de previdência social. Envelhecer não 
significa necessariamente adoecer. A menos que exista doença associada, 
o envelhecimento está associado a um bom nível de saúde. Além disso, os 
avanços no campo da saúde e da tecnologia permitiram para a população 
com acesso a serviços públicos ou privados adequados, uma melhor 
qualidade de vida nessa fase. Com isso, é fundamental investir em ações 
de prevenção ao longo de todo o curso de vida, em virtude do seu potencial 
para “resolver os desafios de hoje e, de forma crescente, os de amanhã” 
(KALACHE, 2008,s.p.). 

 

O processo de envelhecimento inicia-se ao longo da vida, chegando a uma 

determinada fase onde são visíveis as perdas motoras, físicas e mentais. Portanto, 

levando em consideração os aspectos fisiopsicológicos, patológicos, sociais, 

políticas e de cunho familiar, considera-se que o envelhecimento processo natural 

da vida humana, e que esse processo varia de indivíduo para indivíduo, de acordo 

com a sua genética, seus hábitos de vida e seu meio ambiente. 

“Ainda é um processo onde acontecem alterações morfológicas, biológicas e 

psicológicas que acarretam uma lenhificação ou uma diminuição do desempenho do 

sistema orgânico, consequentemente, uma diminuição da capacidade funcional” 

(BRASIL, 2006). 

Sendo assim, o envelhecimento populacional, é um processo universal que 

acontece em toda parte do mundo. É importante salientar, que tanto os países 

desenvolvidos como os subdesenvolvidos estão impregnados nessa realidade 

                                                           
1
 SILVA (2016) é professora Doutora pela universidade de Portugal, mestre pela Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo e graduada em Serviço Social pela UFS e titular do Departamento de Serviço Social da 
Universidade Federal de Sergipe (UFS) e pesquisadora renomada e com publicações sobre o tema do 
envelhecimento em Sergipe e no Brasil. 



16 
 

populacional. Apesar disso, esse processo se deu de forma divergente nos diversos 

países, com diferentes níveis econômicos, políticos e culturais. 

De acordo com relatório da Secretaria Nacional de Promoção Defesa dos  

Direitos Humanos (2012): 

 

Uma em cada 9 pessoas no mundo tem 60 anos ou mais, e estima-se um 
crescimento para 1 em cada 5 por volta de 2050. (...) Em 2050 pela primeira 
vez haverá mais idosos que crianças menores de 15 anos. Em 2012, 
810milhões de pessoas têm 60 anos ou mais, constituindo 11,5% da 
população global. Projeta-se que esse número alcance 1 bilhão em menos 
de dez anos e mais que duplique em 2050, alcançando 2bilhões de pessoas 
ou 22% da população global (SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO 
DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS, 2012, p. 1). 

 

Com o propósito de alcançar um envelhecimento com qualidade, faz-se 

necessário analisar como lidar com as mudanças que esse progresso traz para a 

sociedade. Segundo Peterson; Giddens (2004) “O envelhecimento progressivo 

populacional a que alguns teóricos denominam “agrisalhamento demográfico” 

(PETERSON apud GIDDENS, 2004 apud OLIVEIRA, 2013, p. 22) é um fato 

sociopolítico que produziu muitas mudanças no cenário político e intelectual 

contemporâneo.” 

O envelhecimento humano é um fenômeno que tem início desde sempre a 

partir do nascimento do indivíduo. Porém, é a partir dos 30 anos que o ser humano 

começa de fato o seu processo de envelhecer. Depois dos 30 anos o ser humano 

começa a perder massa corporal, mas na verdade não é uma perda de massa, é 

uma troca e isso acontece principalmente com aquelas pessoas que não tem uma 

pratica de atividade física constante. 

Após essa idade o corpo vai trocando massa muscular por gorduras e essas 

gorduras vão se localizando principalmente na região abdominal. Além disso, a pele 

vai perdendo a sua elasticidade, e vai ficando enrugada, os cabelos vão ficando 

brancos ou até mesmo caindo, além dos ossos que vão ficando fracos e até mesmo 

a visão em alguns casos vai diminuindo. Diante do que foi mencionado 

anteriormente, a pesquisa sobre o envelhecimento surgiu no início das últimas 

décadas do século XX, trazendo uma nova roupagem a estrutura populacional do 

mundo. Para Carlos Drummond de Andrade “a nossa idade, velho ou moço, pouco 

importa”: 
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Reinauguração, Nossa idade – velho ou moço – pouco importa. Importa é 
nos sentirmos vivos e alvoroçados mais uma vez, e revestidos de beleza, a 
exata beleza que vem dos gestos espontâneos e do profundo instinto de 
subsistir enquanto as coisas em redor se derretem e somem como nuvens 
errantes no universo estável. Prosseguimos. Reinauguramos. Abrimos olhos 
gulosos a um sol diferente que nos acorda para os descobrimentos. Esta é 
a magia do tempo. Esta é a colheita particular que se exprime no cálido 
abraço e no beijo comungante, no acreditar na vida e na doação de vivê-la 
em perpétua procura e perpétua criação. E já não somos apenas finitos e 

sós (ANDRADE, 1996 apud MINAYO; COIMBRA JR., 2002, p. 11). 

 

“Somos sempre o jovem ou o velho em relação a alguém” (BOURDIEU, 

1983 apud MINAYO; COIMBRA JR., 2002, p. 11). Com a longevidade vieram também 

novas demandas e desafios para a sociedade, estado e família, pois a família 

passou a se preocupar não somente com as crianças que as tinham em casa, mas 

passou a se preocupar também com as reais condições que seus idosos precisam 

para viver bem e saudável. Já o estado passou a ter uma nova visão de 

investimentos nas áreas de saúde, mobilidade urbana, saneamento, educação etc., 

ao que parece os idosos ganham espaços a cada dia em todo o mundo, e no Brasil 

não é diferente.  

 

1.2 Violência  

 

Ao referir-se ao tema: “violência contra idosos: um estudo de casos no 

CREAS do município de Laranjeiras- SE na visão do assistente social”, se tratando 

de violência contra idoso, sabe-se que esse assunto não é muito difundido nos dias 

atuais, principalmente em casos como o que será abordado no tópico seguinte e, 

para iniciarmos, daremos definições de algumas facetas da violência. 

Há um entendimento claro sobre o significado de violência, para o dicionário 

de português Aurélio, a definição de violência é o ato de violentar; e violentar é 

exercer violência sobre; estuprar; forçar, arrombar; desrespeitar; constranger-se, 

desrespeitar-se. Conforme a definição vê-se que a violência é um dos atos mais 

abomináveis da humanidade e que ela se desdobra de várias maneiras, em outras 

palavras, a violência tem várias faces (MICHAUD,1989, p.10-11). 

Historicamente a violência acompanha o ser humano desde os primórdios da 

humanidade e acontece de várias formas e em momentos diferentes da História. Um 

fato histórico de manifestação da violência foi, por exemplo, holocausto, esse fato 

violento aconteceu na Alemanha nazista de Hitler. Lá os judeus eram perseguidos 
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até serem capturados e levados para um local onde seriam torturados até a morte, 

isso sem falar na câmara fria, que era uma câmara de gás onde os judeus eram 

colocados para morrerem asfixiado (CORREIO BRAZILIENSE, 2015). 

Outro fato histórico de violência aconteceu aqui no Brasil na Ditadura Militar. 

Quando militantes de esquerda ou aqueles que eram simplesmente contra o 

governo da época eram pegos e eram torturados até contar o que sabiam sobre as 

suas organizações. Entretanto, além desses casos existem muitos outros na história, 

como se sabe as revoluções, todas elas, mesmo quando tem no seu objetivo a paz, 

usam da violência para chegar a tal objetivo. Nesse bojo podemos colocar as 

guerras como a do Peloponeso, as revoluções como a dos franceses na Europa ou 

a dos cubanos na América (MICHAUD,1989, p. 17-18). 

Enfatiza-se então, que existe vários outros formatos de violência que podem 

ser elencados e que dar sustentação ao que aqui propõe-se elaborar, são eles: 

violência doméstica a qual hoje se caracteriza mais pela violência contra a mulher, a 

violência contra o adolescente, o racismo, a violência contra os idosos e a violência 

contra as minorias entre outras (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA 

PÚBLICA). 

A violência doméstica é aquele tipo de violência que acontece no lar, ou 

seja, essa violência acontece dentro da própria casa da vítima, os principais casos 

são os casos contra a mulher, no entanto, não é somente esse tipo de violência que 

acontece no lar, existem outros tipos como aquela que é cometida contra crianças, 

idosos e outros dentro da própria casa. A violência contra a mulher é sem dúvida o 

caso de maior incidência, mesmo depois da criação da Lei Maria da penha, os 

índices aumentam a cada dia.  

Já para a violência contra os adolescentes não é para tanto, principalmente, 

depois da criação e implantação do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, 

Lei 8069/90 que em seu Art. 5º determina que: 

 

Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, 
punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus 
direitos fundamentais (BRASIL, 1990, p. 12). 

 
Diante de punições previstas na lei aos violadores, é possível coibir atos de 

violência. Há outros casos que na maioria das vezes não são nem colocados como 
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um tipo de violência, fala-se do racismo. É visível e global de modo que, diariamente 

os noticiários despencam fatos e mais fatos que chocam o mundo, referindo-se a 

indivíduo insensato que julga um a pessoa e que mantem sobre si própria um manto 

da desigualdade permitindo-lhe discriminar um ser humano de cor escura “os 

negros” levando em consideração a cor de sua pele. 

Sem contar a violência contra as minorias, que muitas das vezes não vemos, 

não presenciamos, mas ocorrem com frequência demasiadamente, são os casos de 

violência contra os homossexuais, contra os nordestinos que habitam as grandes 

cidades. E por fim, o que não poderia deixar de ser citado é a violência contra a 

pessoa idosa. Essa violência pode ser definida como aquela onde ocorrem os maus 

tratos aos idosos, sejam eles por abandono, por negligencia, espancamento ou até 

mesmo o abuso financeiro. Sendo assim, toda vez que houver um ato desta 

natureza contra a pessoa idosa estaremos diante de um ato violento contra o idoso. 

Uma definição mais complexa e sofisticada que a anteriormente é a 

abordada por Faleiros (2004) “a violência é um processo social relacional complexo 

e diverso. Por isso, deve ser entendido na estruturação da própria sociedade e das 

relações interpessoais, institucionais e familiares” (FALEIROS 2004, p. 27). Dessa 

forma, configura-se segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a violência: 

 

Como o “uso da força física ou do poder real ou em ameaça, contra si 
próprio, contra outra pessoa, contra um grupo ou uma comunidade, que 
resulte ou tenha qualquer possibilidade de resultar em lesão, morte ou dano 
psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação” (KRUG et al, 2002, 
p.5, In: SOUZA, 2007, p. 15).  

 

Para os autores Durkheim, Marx; Hannah Arendt ressaltam: 

 

Existem aqueles que a entendem como um subproduto social e que existe 
em toda sociedade e em qualquer época, como Émile Durkheim(1978) ao 
qual entendia a violência como sintoma de funcionamento ineficiente das 
instituições sociais, ou falha nos processos de socialização das pessoas. 
Para Marx, a violência seria resultante das lutas de classes, fruto das 
contradições das conquistas da modernidade e do capitalismo. Hannah 
Arendt (1994, p.47) diz que “a escalada da violência pode significar a 
deterioração do poder do Estado, uma vez que Poder e violência são 
opostos; onde um domina absolutamente, o outro está ausente” 
(DURKHEIM, 1978, p. 53). 

 

Outra base teórica para os maus tratos é a de Durkheim (1966) segundo ele, 

a violência é definida como um sintoma de funcionamento ineficiente das instituições 
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sociais, nos processos de socialização e em relação às normas sociais e jurídicas 

vigentes em dada sociedade. Entende-se, a partir destas definições que a violência 

é uma ação, e que a mesma está relacionada com as alterações na realidade da 

sociedade e das relações existente, pois ela é praticada nas instancias estruturais 

que compõem a própria sociedade como um todo, e que dentre essas iminências 

podem ser tanto institucionais quanto formais. 

Há certa delimitação do que seja a violência em si, entretanto, o interesse 

maior da elaboração da pesquisa permite um foco além do que já foi vista até o 

momento, ou seja, do que já relatado propriamente dito, que é a violência contra a 

pessoa idosa. Contudo, é impossível falar dos maus tratos à pessoa idosa sem 

destacar antes sobre o envelhecimento. Essa fase da vida que é definida como um 

processo universal, marcado por mudanças biopsicossociais especifica e associado 

à passagem do tempo. 

 

1.2.1 Violência Contra as Pessoas Idosas 

 

Geralmente, as pessoas da terceira idade sofrem algum tipo de violação de 

direitos. Segundo Faleiros (2007) é caracterizada em três grandes dimensões: 

 

 A relação é complexa e diversas de violência em três grandes dimensões: 
a violência sociopolítica que estar relacionada ao social; a violência 
institucional é que ocorrem nos abrigos; violência intrafamiliar é que 
acontece no ambiente familiar. Assim, essa problemática estar longe de ser 
solucionada, pois a expectativa de vida vem crescendo aceleradamente 
(FALERIOS, 2007, p 43.). 

 

A violência é dividida em vários tipos, dependendo do ambiente onde 

acontece: 

 

A-Violência sociopolítica: refere-se principalmente às relações sociais 
mais gerais que envolvem grupos e pessoas consideradas delinquentes 
comuns e as estruturas econômicas e políticas da desigualdade nas 
relações de exclusão/exploração/periferização de conglomerados humanos 
significativos. Dessa violência a os idosos e idosas falam, denunciam, 
tratando-se de uma “violência falada” nos debates, nas denúncias comuns 
nas Delegacias de Polícia. Essa violência atinge idosos e não idosos, mas 
tem sua especificidade ao se aproveitar de situações de fragilização ou 
vulnerabilidade das pessoas idosas para a prática de furtos, assaltos, 
roubos, discriminação aos transportes, discriminação no transporte, 
descriminação social. B-Violência institucional: refere-se a um tipo de 
relação existente nos abrigos e instituições de serviços, privadas ou 
públicas, nos quais se negam ou atrasa o acesso, não se leva em conta a 
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prioridade legal, não se ouve com paciência, devolve-se para casa, humilha-
se por incontinência ou alguma perda, infantiliza-se o idoso, hostiliza-se a 
pessoa idosa, não se ouve sua palavra e não se respeita sua autonomia. C-
Violência intrafamiliar: é a “violência calada”, sofrida em silencio muitas 
vezes, praticadas por filho, filhas, cônjuges, netos, netas, irmãos, irmãs ou 
parentes e vizinhos próximos, conhecidos da vítima (FALEIROS, 2005, p. 
43). 

 

Assim, o idoso está sujeito a sofrer multiplicidade de formas e em diferentes 

espaços, e independente de classe social atinge as mais variadas faixas etárias. 

Ainda de acordo com o autor, violência intrafamiliar é classificada como: violência 

física, violência psicológica, negligência e abandono, violência financeira, violência 

sexual e a violência simbólica. (FALEIROS, 2007). Referindo-se aos casos de 

negligencias, ocorrem nas relações familiares dependendo de circunstâncias, se 

encontram fragilizadas. O descumprimento do cuidado e do afeto, o desinteresse, o 

isolamento são ações que violam os direitos dos idosos. 

 

Negligência refere-se à recusa ou à omissão de cuidados devidos e 
necessários aos idosos por parte dos responsáveis familiares ou 
institucionais. A negligência é uma das formas de violência mais presente 
no país ela se manifesta, frequentemente, associada a outros abusos que 
geram lesões e traumas físicos, emocionais e sociais, em particular, para as 
que se encontram em situação de múltipla dependência ou incapacidade 
(CADERNO DE VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA IDOSA, 2007, p. 29). 

 

Contudo, a omissão de cuidados adequados gerará consequências grave ao 

idoso como: depressão, desnutrição, desidratação, ansiedade e sentimento de 

morte. 

Por isso, violência contra a pessoa idosa é qualquer ato único ou repetido ou 

falta de ação apropriada que ocorra em qualquer relação supostamente de confiança 

que cause danos ou angústia (Estatuto do Idoso). Esse tipo de violência acontece de 

várias formas e se caracterizam em três dimensões, a sociopolítica, a dimensão 

institucional e a dimensão intrafamiliar (FALEIROS, 2007). 

Há dois tipos de violência em destaque e que podem ser de forma visível ou 

invisível: as visíveis são aquelas que lava os idosos a morte ou a lesões graves, as 

invisíveis, que são as de maiores ocorrências são aquelas que não deixam sinais, ou 

seja, ela ocorre sem deixar marcas no corpo do idoso, pelo menos não visível 

(MANUAL DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO, 2014, p. 35). 

Observa-se que a violência contra o idoso acontece de várias formas, ações 

já foram criadas com a tentativa de frear esse tipo de ocorrência, dentre essas 
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tentativas estão a Política Nacional do Idoso, o Estatuto do Idoso, aqui no Brasil, e 

também internacionalmente como é o caso da Organização Mundial da Saúde 

(OMS). 

Mas, antes dessas leis em prol da garantia de direitos aos idosos, a 

Constituição Federal de 1988 já garantia direitos aos idosos, como se encontra no 

seu art. 230:  

 

Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as 
pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo 
sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. § 1º Os 
programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em 
seus lares. § 2º Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida a 
gratuidade dos transportes coletivos urbanos (CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
1988, p. 62). 

 

Contudo, vale ressaltar que as leis que até hoje foram criadas no Brasil de 

nada significará se as pessoas não adquirirem em si o valor de proteção àqueles 

que de fato precisam de acolhimento. Por assim ser, como um pai ou uma mãe não 

costumam deixar seu filho recém-nascido em casa sozinho ou na companhia de 

estranhos seja este os filhos, netos, genros ou noras, significativamente que não se 

permita deixar o seu idoso a sós ou a cuidados de “estranhos” ou pessoas 

despreparadas. 

Em consequência disso, vê-se a todo instante a necessidade de abordar, de 

alongar de forma abrangente o assunto tanto em casa, quanto na sociedade de 

forma geral, para que estes venham se sensibilizar referente às diversas formas de 

comportamento que agreguem valores para diluir tal estatística negativa inspirada na 

prática, fato este que é de suma importância para todos nós e intrínseco aos 

experientes e anciões que são os nossos idosos. A Organização Mundial de Saúde 

– OMS define violência contra a pessoa idosa como uma ação ou omissão: 

 

São ações ou omissões cometidas uma vez ou muitas vezes, prejudicando 
a integridade física e emocional da pessoa idosa, impedindo o desempenho 
de seu papel social. A violência acontece como uma quebra de expectativa 
positiva por parte das pessoas que a cercam, sobretudo dos filhos, dos 
cônjuges, dos parentes, dos cuidadores, da comunidade e da sociedade em 
geral (OMS, 2002, p. 3). 

 

Observa-se que a passagem extraída da OMS sobre a omissão, refere-se 

por parte de quem quer que seja e principalmente pelos filhos, caracteriza-se assim 
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violência contra a pessoa idosa, portanto, os idosos gozam de direitos especiais e 

que devem ser respeitados por todos. 

Ainda nesta mesma linha de considerações, para a Lei brasileira, no caso, o 

Estatuto do Idoso ressalta a “violência contra o idoso é qualquer ação ou omissão 

praticado em local público ou privado que lhe cause morte, dano ou sofrimento físico 

ou psicológico” (ESTATUTO DO IDOSO, cap. IV, art.19, §1, p. 16). 

 

Os casos de suspeita ou confirmação de violência, praticados contra idosos, 
serão objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos ou 
privados à autoridade sanitária, bem como serão obrigatoriamente 
comunicados por eles a quaisquer dos seguintes órgãos: autoridade policial; 
ministério público; conselho municipal do idoso, conselho estadual do idoso; 
conselho nacional do idoso (art.19 do Estatuto do Idoso) (BRASIL, 2003, p. 
15). 

 

Seguindo na mesma linha de raciocínio da OMS o Estatuto do Idoso, Lei 

brasileira, diz que causar dano, abandonar, negligenciar ou agir de qualquer modo 

que venha afetar a convivência normal e natural da pessoa idosa é um ato de 

violência e que por motivos claros devem ser punidos os agressores. 

Ainda convém lembrar que tais atos podem se manifestar de várias 

maneiras, e podem configurar-se de tipos diferenciados. São os tipos mais comuns: 

violência física, violência psicológicas, violência sexual, violência financeira, o 

abandono e a negligência e dentre outras práticas que permeiam lacunas da 

sensibilidade humana e fazem parte do rol desses atos violentos. A seguir em 

destaque a definição desses tipos mais comuns de violência contra a pessoa Idosa: 

 

A-Violência Física: é o uso da força física para compelir os idosos a 
fazerem o que não desejam, para feri-los, provocar dor, incapacidade ou 
morte. B-Violência Psicológica: corresponde a agressões verbais ou 
gestuais como objetivo de aterrorizar, humilhar, restringir a liberdade ou 
isolar do convívio social. C-Violência Sexual: refere-se ao ato ou jogo 
sexual de caráter homo ou hetero-relacional, utilizando pessoas idosas. 
Esses abusos visam a obter excitação, relação sexual ou práticas eróticas 
por meio de aliciamento, violência física ou ameaças. D-Abandono: é uma 
de violência que se manifesta pela ausência ou deserção dos responsáveis 
governamentais, institucionais ou familiares de prestarem o socorro a uma 
pessoa idosa que necessite de proteção e assistência. E-Negligência: 
refere-se à recusa ou à omissão de cuidados devidos e necessários aos 
idosos por parte dos responsáveis familiares ou institucionais. A negligência 
é uma das formas de violência mais presente no país ela se manifesta, 
frequentemente, associada a outros abusos que geram lesões e Traumas 
físicos, emocionais e sociais, em particular, para as que se encontram em 
situação de múltipla dependência ou incapacidade. F-Violência Financeira 
ou econômica: consiste na exploração imprópria ou ilegal ou ao uso não 
consentido pela pessoa idosa de seus recursos financeiros e patrimoniais. 
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G-Autonegligência: diz respeito à conduta da pessoa idosa que ameaça 
sua própria saúde ou segurança, pela recusa de prover cuidados 
necessários a si mesma. H-Violência Medicamentosa: é administração por 
familiares, cuidadores e profissionais dos medicamentos prescritos, de 
forma indevida, aumentando, diminuindo ou excluindo os medicamentos. J-
Violência Emocional e Social: refere-se a agressão verbal crônica, 
incluindo palavras depreciativas que possam desrespeitar a identidade, 
dignidade e autoestima. Caracteriza-se pela falta de respeito à intimidade; 
falta de respeito aos desejos, negação do acesso a amizades, desatenção a 
necessidades sociais e de saúde (MINAYO, 2005, p. 98). 

 

Dentre os tipos de violência, o uso da força física em alguns casos retrata a 

gravidade acometida que podem decorrer por meio de empurrões, beliscões, tapas, 

ou até mesmo, por outros meios mais letais, utilizando objetos por exemplo. 

Esse tipo de violência se concentra principalmente nas residências dos 

idosos, mas isso não quer dizer que os idosos não sofram esse tipo de maus tratos 

em outros locais. Frequentemente esse tipo de violência contra o idoso é omitido 

pelo próprio idoso, a não ser quando é o caso de ficar visivelmente para todos. 

A violência psicológica é aquela que traz para o idoso a insegurança, pois 

ele se sente desprezado, isolado, menosprezado sem ânimo absolutamente para 

nada, se afastando assim da convivência normal e natural que ele tinha antes de 

sofrer tal tipo de violência. Já a violência sexual é um tipo de violência que atinge os 

idosos em geral, mas a maior parcela de idosos atingidos com esse tipo de violência 

são as mulheres. Pois os idosos são usados pelos agressores para que sintam 

prazeres, nesse caso as principais vítimas são as mulheres. 

E para a violência financeira é o tipo de violência cada vez mais comum 

principalmente onde existem idosos aposentados e onde há dependentes químicos 

o risco que os idosos correm de sofrer esse tipo de violência é cada vez maior. 

Mas se tratando de abandono é uma das marcas mais violenta que se pode 

registrar nas famílias, pois muitos filhos ou parentes largam os idosos em instituições 

de longa permanência sem nenhuma assistência, além disso, algumas vezes os 

idosos são abandonados até em hospitais (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001, p.71). 

A Ouvidora Nacional de Direitos Humanos disque 100, esse canal ajuda ao 

cidadão denunciar os casos de violação de direitos, pois os denunciantes optam 

pelo o anonimato, o sigilo das informações colabora para o aumento das denúncias.   

 

1.3 O Serviço social  
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A compreensão sobre a questão social está no cerne da contradição 

capital/trabalho, ou seja, está definida no campo do modo capitalista de 

produção fundada na produção e apropriação da riqueza gerada socialmente, onde 

os trabalhadores produzem a riqueza e os capitalistas tomam para si. 

Foi a partir desse momento que a questão social entrou em discussão e a 

compreensão dos acontecimentos que ocorreram na moderna sociedade capitalista 

foi tornando-se base de trabalho para os assistentes sociais. 

A expressão questão social surgiu na terceira década do século XIX, em 

mesma época em que a palavra socialismo apareceu. Foi utilizado por diversos 

críticos, de diferentes áreas de atuação, política e ideológica, o termo que serviu 

para descrever as condições de vida miseráveis as quais a massa de trabalhadores 

foi submetida na gênese do capitalismo. O uso indiscriminado da expressão questão 

social acabou por fornecer-lhe diversos conteúdos e atribuições muito diferentes, 

todos eles se referiam ao pauperismo absoluto dos trabalhadores assalariados 

(NETTO, 2001). 

A burguesia tentou disfarçar a existência da luta operária e a possibilidade 

de revolução socialista, o que poderia levar ao fim do modo de produção capitalista. 

No plano ideológico, tomaram para si a categoria “questão social”, que passou a ter 

uma conotação aparentemente neutra pela qual o pensamento conservador vai se 

referir à questão operária (NETTO, 2004). 

 

A questão social não é senão as expressões do processo de formação e 
desenvolvimento da classe operária e de seu ingresso no cenário político da 
sociedade, exigindo seu reconhecimento como classe por parte do 
empresariado e do Estado. É a manifestação, no cotidiano da vida social, da 
contradição entre o proletariado e a burguesia, a qual passa a exigir outros 
tipos de intervenção mais além da caridade e repressão (IAMAMOTO e 
CARVALHO, 2011, p. 83-84). 

 

Com o processo de industrialização e urbanização, desencadeou-se a 

questão social que é ligada as desigualdades sociais. Os capitalistas apropriavam-

se dos frutos produzidos pela classe trabalhadora e monopolizava, essa situação 

gerou revolta aos trabalhadores. Assim, esses sujeitos responderam com rebeldia e 

resistência à exploração abusiva a que eram subordinados pela burguesia. 

 

A exploração abusiva a que é submetido – afetando sua capacidade vital – 
e a luta defensiva que o operariado desenvolve aparecerão, em 
determinado momento, para o restante da sociedade burguesa, como uma 
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ameaça a seus mais sagrados valores, “a moral, a religião e a ordem 
pública”. Impõe-se, a partir daí a necessidade do controle social da 
exploração da força de trabalho. A compra e venda dessa mercadoria 
especial sai da pura esfera mercantil pela imposição de uma 
regulamentação jurídica do mercado de trabalho através do Estado. As Leis 
Sociais que representam a parte mais importante dessa regulamentação se 
colocam na ordem do dia a partir do momento em que as terríveis 
condições de existência do proletariado ficam definitivamente retratadas 
para a sociedade brasileira por meio dos grandes movimentos sociais 
desencadeados para a conquista de uma sociedade social (IAMAMOTO; 
CARVALHO, 2011, p. 134). 

 

De acordo com Iamamoto (2011) pensar a questão social na sociedade 

capitalista supõe dar conta da sua historicidade, ou seja, apropria-se de sua gênese, 

desdobramentos e configurações que adquire no percurso do desenvolvimento da 

sociedade. 

 
Historiadores e sociólogos que estudaram a situação do proletariado nesse 
período são concordes em que essa parcela da população urbana vivia em 
condições angustiantes. Amontoam-se em bairro insalubres junto às 
aglomerações industriais, em casas infectas, sendo muito frequente a 
carência- ou mesmo falta absoluta- de água, esgoto e luz (IAMAMOTO; 
CARVALHO,2011, p. 137). 

 

Para muitos autores, a questão social é compreendida como um conjunto de 

problemas de natureza política, econômica, cultural e social- com determinações 

estruturais claras sob as quais se juntam o Estado, a Igreja e a sociedade capitalista 

com a finalidade de providenciar respostas às demandas postas por estas questões, 

nas diferentes conjunturas históricas. 

Conforme indicam Behring; Boschetti (2011) a luta pelo reconhecimento de 

cidadania social para os proletariados não era fácil, pois as medidas tomadas para 

melhorar as condições de vida foram paliativas. 

 

Com o predomínio desses princípios ferozmente defendidos pelos liberais e 
assumidos pelo Estado capitalista, não é difícil compreender que a resposta 
dada à questão social no final do século XIX, sobretudo repressiva e apenas 
incorporou algumas demandas da classe trabalhadora, transformando as 
reivindicações em leis que estabeleciam melhorias tímidas e parciais nas 
condições de vida dos trabalhadores, sem atingir, portanto, o cerne da 
questão social. [...] (BEHRING; BOSCHETTI, 2011, p. 63). 

 

Os modelos de acumulação capitalista acentuam a polarização entre as 

classes sociais, ou seja, ricos e pobres, burgueses proletariados, ao passo que as 

classes dominantes detêm a prioridade dos meios de produção e consequentemente 
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da riqueza socialmente produzida, restando ao trabalhador somente a alternativa de 

vender sua força de trabalho no mercado, para seus meios de sobrevivência e 

reprodução. É nesse período que se configuram o início dos movimentos de luta 

entre os donos do capital e os que vivem da venda de sua força de trabalho. 

A divisão desigual da renda, a exploração do trabalho braçal e a mais-valia, 

o aumento do desemprego e, como resultado, do exército industrial de reserva e a 

precariedade das condições de trabalho foram os aspectos favoráveis para o 

aumento da pobreza e da pauperização da classe trabalhadora. 

Segundo Faleiros (1997) a expressão questão social é tomada de forma 

muito genérica, embora seja usada para definir uma particularidade profissional. Se 

for entendida como sendo as contradições do processo de acumulação capitalista, 

seria, por sua vez, contraditório colocá-la como objeto particular de uma profissão 

determinada, já que se refere a relações impossíveis de serem tratadas 

profissionalmente, através de estratégias institucionais/relacionais próprias do 

próprio desenvolvimento das práticas do Serviço Social. Se forem as manifestações 

dessas contradições o objeto profissional, é preciso também qualificá-las para não 

colocar em pauta toda a heterogeneidade de situações que, segundo Netto (1999) 

caracteriza, justamente, o Serviço Social. 

A questão social é a aporia das sociedades modernas que põe em foco a 

disjunção, entre a lógica do mercado e a dinâmica societária, entre a exigência ética 

dos direitos e os imperativos de eficácia da economia, entre a ordem legal que 

promete igualdade e a realidade das desigualdades e exclusões tramada na 

dinâmica das relações de poder e dominação (TELES, 1996, p. 85). 

Para a burguesia, a materialidade da reestruturação produtiva de tipo flexível 

passa pela defesa dos princípios neoliberais de autonomia do mercado, da 

regulação estatal mínima, da liberdade política reduzida a liberdade mercantil. O 

neoliberalismo visa não apenas alterar as relações do Estado com as classes 

sociais, mas constituir um Estado “mínimo para classe trabalhadora e máximo para o 

capital” (NETTO, 1993). 

Para Iamamoto (1999) A questão social se caracteriza como um conjunto 

das expressões das desigualdades da sociabilidade capitalista, e que na sociedade 

burguesa, gênese da questão social que têm origem na produção social cada vez 

mais coletiva, o trabalho torna-se largamente social, enquanto a apropriação dos 

seus produtos se mantém privada, monopolizada por uma parte mínima da 
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sociedade, sintetizando o conjunto das desigualdades e lutas sociais, produzidas e 

reproduzidas na contradição das relações sociais, alcançando o ápice de suas 

expressões e matizes no período de capital fetiche. 

Segundo Iamamoto (2008) a exploração abusiva a que é submetido, 

afetando sua capacidade vital e a luta defensiva que o operariado desenvolve 

aparecerão, em determinado momento, para o restante da burguesia, como ameaça 

a seus sagrados valores, a moral, a religião e a ordem pública. Impõe-se a partir daí 

a necessidade do controle social da exploração da força de trabalho. 

Devido às péssimas condições de trabalho, torna-se necessário uma 

organização do proletariado para defesa de melhores condições de vida e de 

trabalho, no entanto, tomaram formas diferenciadas nos diversos estágios de 

desenvolvimento, onde ocorre a reunião da parcela mais avançada do movimento 

operário. 

A partir desse contexto, os trabalhadores iniciam uma revolta, com a 

destruição das máquinas, e em seguida de forma organizada existe uma luta, com 

reivindicações de seus direitos como classe, ultrapassando a questão social para a 

esfera pública. 

O Estado intervém através das políticas sociais na tentativa de moldar as 

expressões da questão social ou minimizá-las para garantir o desenvolvimento do 

capitalismo. 

Após a segunda guerra mundial, iniciou o chamado “anos gloriosos” em que 

se justifica como período dos grandes crescimentos econômicos 

industriais, mascarando a impressão de solução das expressões da questão social, 

fundamentados nas premissas do Estado de Bem-Estar Social. Em 1970, ocorre a 

crise econômica, confirmando o fim da fase de crescimento do capitalismo, com 

várias modificações na esfera política, econômica e social, em benefício das 

políticas de ajuste neoliberais e da revolução tecnológica. 

Para Iamamoto; Carvalho (2008) nesse momento os trabalhadores passam 

a sofrer as consequências de um amplo processo de privatização, da redução dos 

postos de trabalho e da subordinação dos direitos sociais a lógica econômica. 

Verifica-se ainda uma intensificação da flexibilização no processo de trabalho e um 

aprofundamento das desigualdades sociais. 

A implementação das medidas neoliberais, abordam formas de 

sociabilidade, tendo em vista o cenário de precarização do trabalho e a redução da 
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atuação do Estado na área social contribui para gerar um clima de incertezas e de 

supervalorização da individualidade. Cada indivíduo social passa a ser 

responsabilizado tanto por seu sucesso como pelo fracasso (IAMAMOTO; 

CARVALHO, 2008). Assim, para Netto (2001): 

 

A emergência de novas expressões da ‘questão social’ que é suprimível 
sem a supressão da ordem do capital. A dinâmica societária específica 
dessa ordem não só põe e repõe os corolários da exploração que a constitui 
medularmente: a cada novo estágio de seu desenvolvimento, ela instaura 
expressões sócio-humanas diferenciadas e mais complexas, 
correspondentes à intensificação da exploração que é a sua razão de ser 

(NETTO, 2001, p. 48) 

 

Foi por meio dos grandes movimentos sociais que se revelaram as terríveis 

condições de vida da classe trabalhadora na sociedade brasileira, contudo lutavam 

para melhorar o meio de subsistência. A partir daí as classes de privilégios como: 

capitalistas, Estado e Igreja eram obrigadas investir em melhorias para os 

trabalhadores. 

Portanto, as Leis Sociais acontecem nesse período histórico, devido às 

inúmeras reivindicações dos operários, mas com saldo pequeno de conquistas. As 

melhorias só minimizaram um pouco os sofrimentos dos trabalhadores, tornando a 

vida e o trabalho menos abominável. 

Assim, o Serviço Social originou-se nessa época, dentro da igreja católica, 

com finalidade de preparar os operários para capitalismo industrial. 

 

A implantação do Serviço Social se dá no decorrer desse processo 
histórico. Não se baseará, no entanto, em medidas coercitivas emanada do 
Estado. Surge da iniciativa particular de grupos e frações de classe, que se 
manifestam, principalmente, por intermédio da Igreja Católica (CARVALHO; 
IAMAMOTO,2011, p. 135). 

 

De acordo com Iamamoto (1997): 

 

Os assistentes sociais trabalham com a questão social nas suas mais 
variadas expressões quotidianas, tais como os indivíduos as experimentam 
no trabalho, na família, na área habitacional, na saúde, na assistência social 
pública, etc. Questão social que sendo desigualdade é também rebeldia, por 
envolver sujeitos que vivenciam as desigualdades e a ela resiste, se opõem. 
É nesta tensão entre produção da desigualdade e produção da rebeldia e 
da resistência, que trabalham os assistentes sociais, situados nesse terreno 
movido por interesses sociais distintos, aos quais não é possível abstrair ou 
deles fugir porque tecem a vida em sociedade. [...] a questão social, cujas 
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múltiplas expressões são o objeto do trabalho cotidiano do assistente social 
(IAMAMOTO, 1997, p. 14). 

 

A questão social gradativamente vem sendo criminalizada e suas 

expressões encaradas com os programas assistenciais seletivos e focalizados 

utilizando da repressão, possuindo como reflexo a imposição do Estado mínimo 

típico do neoliberalismo, defendendo a execução de políticas sociais de caráter 

residual e focalista, com a finalidade de reverter à situação que não pode ser 

solucionada pelo mercado e/ou pela sociedade. 

Nesse contexto a política pública de saúde brasileira é afetada com o 

estímulo na realização da privatização. 

O assistente social está inserido na divisão social e técnica do trabalho 

tendo como seu principal esforço solucionar as diversas questões que lhes são 

apresentadas, desse modo, tais profissionais devem ter uma formação tanto teórico-

metodológico quanto ético-política, e também técnico-operativa. 

Além disso, o assistente social desempenha um papel importante na área de 

saúde, que é uma política social pública e se efetiva através de serviços, esse 

profissional trabalha nas realizações das ações que defendem as políticas públicas e 

a garantia dos direitos sociais. A prática profissional na equipe interdisciplinar 

contribui para melhor qualidade do atendimento aos usuários do Sistema Único de 

Saúde, pois a pratica de trabalho é compartilhada, o fornecimento das informações 

sobre seu estado. 

A ocupação do profissional está sujeita a um conjunto de determinações 

sociais intrínsecas ao trabalho na sociedade capitalista.  

 

O Serviço Social tem sua gênese na sociedade capitalista, como forma de 
respostas, de enfrentamento às expressões da questão social derivada da 
contraditória relação capital-trabalho.  A partir da década de 1980, passa a 
ser compreendido como “uma especialização do trabalho, uma profissão 
particular inscrita na divisão social e técnica do trabalho coletivo na 
sociedade” (IAMAMOTO, 2015, p. 22). 

 

Como diz Iamamoto (2015) o Serviço Social tem sua gênese na sociedade 

capitalista, ou seja, é a partir de uma nova demanda social que surge o Serviço 

Social. A profissão surge exatamente para dar respostas as múltiplas expressões da 

questão social.  
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Entretanto o surgimento do serviço social não se dá a partir de uma política 

desorganizada e desestruturada, mas sim de uma política com regras e organizada. 

Além disso, o Serviço Social tem seus documentos, como por exemplo: o Projeto 

Ético Político. 

O exercício profissional do Serviço Social, em qualquer âmbito ou 

circunstâncias, é regulamentado pelo Código de Ética dos assistentes sociais e pela 

Lei de Regulamentação da Profissão, onde determinam as atribuições, 

competências, direitos, deveres e proibições dos profissionais. 

 

1.3.1 Atribuições dos profissionais do Serviço Social 

 

A lei 8.662 de 7 de junho de 1993 determina no artigo 5º, as atribuições 

privativas dos assistentes sociais como: 

 

I – coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, planos, 

programas e projetos na área de Serviço Social; 

II – planejar, organizar e administrar programas e projetos em Unidade de Serviço 

Social; 

III – assessoria e consultoria e órgãos da Administração Pública direta e indireta, 

empresas privadas e outras entidades, em matéria de Serviço Social; 

IV – realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e pareceres 

sobre a matéria de Serviço Social; 

V – assumir, no magistério de Serviço Social tanto a nível de graduação como pós-

graduação, disciplinas e funções que exijam conhecimentos próprios e adquiridos 

em curso de formação regular; 

VI – treinamento, avaliação e supervisão direta de estagiários de Serviço Social; 

VII – dirigir e coordenar Unidades de Ensino e Cursos de Serviço Social, de 

graduação e pós-graduação; 

VIII – dirigir e coordenar associações, núcleos, centros de estudo e de pesquisa em 

Serviço Social; 

IX – elaborar provas, presidir e compor bancas de exames e comissões julgadoras 

de concursos ou outras formas de seleção para Assistentes Sociais, ou onde sejam 

aferidos conhecimentos inerentes ao Serviço Social; 
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X – coordenar seminários, encontros, congressos e eventos assemelhados sobre 

assuntos de Serviço Social; 

XI – fiscalizar o exercício profissional através dos Conselhos Federal e Regionais; 

XII – dirigir serviços técnicos de Serviço Social em entidades públicas ou privadas; 

XIII – ocupar cargos e funções de direção e fiscalização da gestão financeira em 

órgãos e entidades representativas da categoria profissional (BRASIL, 2011, p. 46). 

 

1.3.2 Espaços de intervenção do Serviço Social 

 

A realização das competências e atribuições do profissional de Serviço 

Social deu-se a partir da implementação da Lei de Regulamentação curso de 

Serviço Social no nosso país, dessa forma segundo o Conselho Federal de Serviço 

Social – CFESS (2011): 

 
Surgiu em 1936 e sua regulamentação ocorreu em 1957. O processo de 
reconceituação gestado pelo Serviço Social desde a década de 1960 
permitiu à profissão enfrentar a formação tecnocrática conservadora e 
construir coletivamente um projeto ético-político profissional expresso no 
currículo mínimo de 1982 e nas diretrizes curriculares de 1996 e no Código 
de Ética de 1986 e 1993, nos quais as políticas sociais e os direitos estão 
presentes como uma importante mediação para construção de uma nova 
sociabilidade. Trata-se de uma profissão de nível superior, que exige de 
seus/suas profissionais formação teórica, técnica, ética e política, 
orientando-se por uma Lei de Regulamentação Profissional e um Código de 
Ética (CFESS, 2011, p. 10).  

 

Logo, as principais legislações caracterizadas como instrumento de trabalho 

dos profissionais, destacam-se: 

 

o Constituição Federal – CF, 1988; 

o Lei Orgânica da Saúde – LOS/1991; 

o Lei Orgânica da Previdência Social – LOPS/1992; 

o Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS / 1993; 

o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA/1990; 

o Estatuto do Idoso – Lei 10741/2004; 

o Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2004; 

o Política Nacional do Idoso – PNI/1995; 

o Política Nacional de Integração da Pessoa com Deficiência – PNIPD/1999; 

o Norma Operacional Básica de Assistência Social– NOBSUAS/2005; 
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o Novo Código Civil; 

o Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS – NOB-

RH/SUAS/2007; 

o Decretos e Portarias do Ministério de Desenvolvimento Social; 

o Programa Brasil sem Homofobia (CFESS, 2011, p. 28). 

 

A consolidação do processo coletivo de trabalho de assistentes sociais na 

política de Assistência Social não está desvinculada das lutas pela garantia de um 

Estado democrático, comprometido com os direitos da classe trabalhadora. Isso 

porque a intervenção profissional não se realiza nem pode ser tratada como 

responsabilidade individual dos/as trabalhadores/as. 

Os assistentes sociais trabalham no âmbito das políticas sociais e públicas 

com o propósito de viabilizar os direitos dos cidadãos: na assistência social, na 

previdência social, na saúde, na educação e na habitação. Trabalham também em 

tribunais de justiça, nas jurisdições da Infância, da Família, no sistema carcerário e 

nas ações socioeducativas para menores em conflito com a lei; também, atuam na 

orientação aos movimentos sociais e nos setores privados. 

Área e Programa Sociais, Projetos, Serviços Assistência Social Sistema 

Único de Assistência Social (SUAS): 

 

o Programa de Erradicação do Trabalho infantil (PETI); 

o Idoso: Envelhecimento - direitos dos idosos; 

o Família (gênero); 

o Comissões locais de Assistência Social Saúde Sistema Único de Saúde: 

o Cuidados Paliativos; 

o Programa de Cirurgia bariátrica; 

o Saúde do Idoso; 

o Programa Bolsa Família (intersetorialidade); 

o Previdência Social; 

o Benefício de Prestação Continuada (BPC); 

o Sócio Jurídico; 

o Criança e adolescente: Conselhos de direitos; 

o Poder Judiciário; 

o Questão agrária; 
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o Trabalhadores rurais; 

o Meio Ambiente; 

o Gestão ambiental urbana 

o Educação Programas de extensão universitária (CAMPOS; TOZZATTI; 

CASADO, 2015, p. 6). 

 

Capítulo II 

. 

2. PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 

Para as ciências sociais, a questão da metodologia está imbricada na 

discussão teórica da articulação entre o fazer e poder fazer no processo de 

estruturação das relações sociais. (FALEIROS, 2005, p. 117). 

A metodologia nas ciências sociais se revela dentro da sua própria estrutura, 

revelando a forma como o pesquisador age no desenvolvimento da pesquisa. Assim, 

pesquisa diz muito sobre o objeto de pesquisa e, diz muito sobre o pesquisador 

também. 

Por isso, metodologia, não é demais repetir, não consiste num conjunto de 

etapas, numa série de recomendações. Metodologia implica a análise das condições 

e das forças em presença para empreender uma ação com a crítica dos caminhos 

possíveis e das consequências previsíveis teórica e praticamente, em decorrência 

da disposição estratégica e tática dos meios e recursos para produzir efeitos 

(FALEIROS, 2005, p. 117). 

Assim, a metodologia ou o método escolhido para o desenvolvimento de uma 

pesquisa deve levar em conta as condições que impliquem na aplicação de 

determinadas técnicas de pesquisa. E que permita ao pesquisador de forma crítica 

ou ativa, a sua ação objetiva no sentido prático da pesquisa. 

Desse modo, o pesquisador imprime em seu trabalho o caminho seguido no 

decorrer do mesmo, além disso, ele mostra os resultados ou efeitos em forma de 

conhecimento produzidos e verificados frente a outros conhecimentos já produzidos. 

Diante de uma vasta literatura sobre o assunto inclinou-se para um método 

que se pudesse qualificar e analisar de forma clara e objetiva essa pesquisa. Para 

tornar viável o sucesso desse trabalho foi escolhido o pesquisa qualitativa, tendo em 

vista que este era o que mais se identificava com a temática proposta.  
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É por meio da pesquisa qualitativa que o pesquisador se insere no cotidiano 

social do seu objeto de pesquisa, criando assim uma relação de proximidade e de 

interação com a forma de viver de determinados indivíduos por ele pesquisado. 

Nesse contexto a pesquisa qualitativa aponta para uma direção de proximidade para 

com a realidade dos indivíduos. Assim, para Minayo (1995): 

 
A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 
preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser 
quantificado, ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, 
aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço 
mais profundo das relações dos processos e dos fenômenos que não 
podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis (MINAYO, 1995, p. 
21 – 22). 

 

O método qualitativo tem como um dos pressupostos a subjetividade, pois se 

trata da pesquisa em ciências sociais. Responde a questões sobre a realidade e, de 

uma forma que não podem ser quantificadas, outro aspectos fundamental é que 

cuida das relações profundas entre os fenômenos e os processos, além de suas 

operações (MINAYO, 2002, p. 21). 

A finalidade do método escolhido é fazer com que o pesquisador entre em 

contato direto com todo material escrito sobre um determinado assunto, auxiliando o 

cientista na análise de suas pesquisas por manipulação de informações. Ela pode 

ser considerada como o primeiro passo de toda pesquisa científica. 

Por isso, foi feito um levantamento bibliográfico referente ao tema 

trabalhado, buscou-se subsidio teórico para fundamentação da pesquisa, no intuito 

de averiguar aos casos de violência contra os idosos ocorridos no município de 

Laranjeiras. 

Dentre os cientistas mais renomados desse tema, que envolve uma análise 

social, estão Vicente de Paula Faleiros; Maria Cecilia de Souza Minayo. As 

pesquisas aprofundadas por eles foram utilizadas como referência, mostrando o 

aumento da violência contra as pessoas da terceira idade. 

Os dados foram colhidos no Centro de Referência Especializada da 

Assistência Social – CREAS do município de Laranjeiras/SE, que é uma instituição 

que oferta o serviço de proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos 

– PAEEI – em situação de ameaça ou violação de direitos. Foram colhidas as 

informações sobre as violências sofridas pelos idosos no período de 2014 a 2015. 

Os dados foram obtidos por meio do instrumento de pesquisa, a entrevista. 
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Logo, obteve-se tal êxito com o método qualitativo que é considerado como 

um dos direcionamentos norteadores dessa pesquisa, pois ele possibilitou o 

desenvolvimento de um processo interacionista entre o objeto de pesquisa e o 

pesquisador. 

O instrumento utilizado para coleta de dados foi a entrevista, elaborou-se um  

questionário que possibilitou ao pesquisador ter o acesso as informações 

necessárias para realização da pesquisa. 

Pois, a entrevista privilegia a obtenção de informações através da fala 

individual, a qual revela condições estruturais, sistemas de valores, normas e 

símbolos e transmite, através de um porta voz, representações de determinados 

grupos. (MINAYO, 1994). 

A entrevista revelou-se ainda uma técnica na qual o pesquisador tem o 

contato direto com a pessoa no sentido de se inteirar de opiniões acerca do objeto 

de estudo. 

Assim sendo, através dessa ferramenta foram obtidas informações da 

assistente social sobre a temática. Com efeito, nesse estudo foi identificado 19 

registros de violência contra as pessoas idosas entre 2014 e 2015, no município de 

Laranjeiras. 

Os dados foram coletados através de entrevista realizada no CREAS com a 

assistente social responsável pela pasta, a qual respondeu aos objetivos a que se 

propôs esta pesquisa. 

O locus da pesquisa foi o Centro de Referência Especializado na Assistência 

Social (CREAS) de Laranjeiras, que é responsável em prestar assistência a grupos 

vulneráveis. Portanto, é nessa instituição que se registra os casos de violência 

contra as pessoas idosas. 

A realização desta pesquisa no campo empírico possibilitou-se a partir de 

dados obtidos, através da assistente social do CREAS, a fazer um levantamento dos 

casos de violência contra os idosos no município de Laranjeiras/SE, em seguida 

identificou cada caso de violência e suas consequências, e determinando quais 

orientações são dadas aos que são vítimas dessa intolerante prática, além de traçar 

as características dos agressores e em seguida das vítimas desguarnecidas. 

 

3. O SERVIÇO SOCIAL NO CREAS E A VISÃO DO ASSISTENTE SOCIAL 
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O Centro de Referência Especializado da Assistência Social – CREAS de 

Laranjeiras – SERGIPE. Está localizado na Rua: José do Prado Franco (rua direita 

como conhecida) nº 348, dentre outros pontos de referência: Próximo a Igreja São 

Benedito e a Ultra Gás, no centro de Laranjeiras/Se. 

A Unidade pública que oferta serviço especializado e continuado a famílias e 

indivíduos (crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, mulheres), em situação 

de ameaça ou violação de direitos, tais como: violência física, psicológica, sexual, 

tráfico de pessoas, cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, 

situação de risco pessoal e social associados ao uso de drogas, etc. (CNES, 2017). 

Fazendo referência especificamente a estrutura física disponível para os 

profissionais atuantes, onde foi realizada a pesquisa de que se provem este 

trabalho, observou-se que o espaço é de precarização, pois dispõem de uma mini 

recepção, duas salas para atendimento, equipada com mesas, cadeiras, armário, 

computadores, uma área com finalidade de acolhimento coletivo para a realizações 

de palestras, uma cozinha, um banheiro. 

Sobre o funcionamento das equipes do Centro de Referência, é composto 

por duas assistentes sociais, duas psicólogas, um guarda municipal e uma 

executora de serviços gerais, distribuídos com a seguinte configuração: uma equipe 

é formada por uma assistente social mais uma psicóloga, que são responsáveis pela 

violação dos direitos das crianças e adolescentes; a outra equipe fica responsável 

pela violação de direitos dos idosos. No serviço de apoio estão: o guarda 

responsável pela segurança e a executora de serviços gerais, pela limpeza. 

O Centro de Referência Especializado da Assistência Social – CREAS de 

Laranjeiras – SE. É integrante do Sistema Único de Assistência Social, constitui-se 

numa unidade pública estatal, polo de referência, coordenador e articulador da 

proteção social especial de média complexidade, responsável pela oferta de 

orientação e apoio especializados e continuados a indivíduos e famílias com direitos 

violados, direcionando o foco das ações para a família, na perspectiva de 

potencializar e fortalecer sua função protetiva conforme prever a legislação. 

Seu objetivo é de ofertar ações de orientação, proteção e acompanhamento 

psicossocial individualizado e sistemático a crianças, adolescentes e suas famílias 

em situação de risco ou violação de direitos e a adolescentes autores de ato 

infracional. Para tanto, deve organizar atividades e desenvolver procedimentos e 

metodologias que contribuam para a efetividade da ação protetiva da família, 
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inclusive no que tange a orientação jurídico-social nos casos de ameaça e violação 

de direitos individuais e coletivos, conforme prevê a legislação. 

Para tanto, seu público alvo é de atendimento às situações de violação de 

direitos de crianças e adolescentes, tendo como foco de ação a família, na 

perspectiva de potencializar sua capacidade de proteção a suas crianças e 

adolescentes. Como também atua em situações de direitos violados de pessoas 

idosas, pessoas com deficiência, mulheres vítimas de violência, população de rua e 

etc. 

Presta atendimento prioritário a crianças e adolescentes e suas famílias nas 

seguintes situações, conforme a documentação pesquisada! 

 

o Crianças e adolescentes vítimas de abuso e exploração sexual; 

o Crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica (violência física, 

psicológica, sexual, negligência); 

o Famílias inseridas no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil que 

apresentem dificuldades no cumprimento das condicionalidades; 

o Crianças e adolescentes em situação de mendicância; 

o Crianças e adolescentes que estejam sob medida de proteção ou medida 

pertinente aos pais ou responsáveis; 

o Crianças e adolescentes sob medida protetiva de abrigo, em famílias 

acolhedoras e reintegradas ao convívio familiar; 

o Adolescentes em cumprimento de medida sócio-educativa de Liberdade 

Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC). 

o Adolescentes e jovens após cumprimento de medida sócio-educativa privativa 

de liberdade, quando necessário suporte à reinserção sócio familiar; 

 

O funcionamento flui através dos serviços de média complexidade e opera a 

referência e a contra referência com a rede de serviços sócio assistenciais, da 

proteção social básica e especial, com as demais Políticas públicas e demais 

instituições que compõem o Sistema de Garantia de Direitos, prestando diretamente 

os seguintes serviços: 

 

o Serviço de Enfretamento à violência, abuso e exploração sexual contra 

crianças e adolescentes; 
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o Serviço de Orientação e Apoio Especializado a Indivíduos e Famílias com 

seus Direitos Violados; 

o Serviço de Orientação e Acompanhamento a Adolescentes em Cumprimento 

de Medida Sócio-Educativa de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à 

Comunidade. 

 

Estes serviços devem funcionar em estreita articulação com os demais 

serviços da proteção social básica e da especial, com as demais políticas públicas e 

demais instituições que compõem o Sistema de Garantia de Direitos, no intuito de 

estruturar uma rede efetiva de proteção social (CMAS LARANJEIRAS, 2011). 

A pesquisa teve origem no CREAS no município de Laranjeiras – SE a 18 

quilômetros da capital Aracaju no estado de Sergipe, à margem direita do Rio 

Cotinguiba, afluente do Rio Sergipe. De população segundo o IBGE 2016, senso 

2010 de 26.902 e de uma população estimada para 2017 de 29.700 (IBGE, 2016). 

A implantação da Cidade de Laranjeiras segundo a Lei Complementar nº 

074/2014 que institui a política habitacional da cidade de Laranjeiras e dá outras 

providências, como a maioria das cidades brasileiras, seguiu a condição natural de 

povoação, vila e cidade. Laranjeira teria surgido de uma feira que funcionava no 

porto fluvial com acesso à Barra do Cotinguiba; documentos datados de 1799 

apontam para a existência dessa feira; entretanto, o surgimento da cidade também é 

motivo de muitas suposições, como por exemplo, a de que “Laranjeiras nasceu de 

uma flor”, ou seja, nas margens do Cotinguiba existia um pé de Laranjeira, sob o 

qual viajantes descansavam, cantavam suas canções de amores, aguardando o 

momento de partirem (PREFEITURA DE LARANJEIRAS, 2017). 

A cidade encontra-se encravada na Zona do Cotinguiba, à margem do Rio 

do mesmo nome e que, durante muitas décadas, a partir do século XVIII e XIX, foi 

se tornando uma das principais cidades comerciais da província de Sergipe Del Rey, 

tendo na produção de cana de açúcar e tabaco suas principais fontes de renda. 

Seguiu o padrão da implantação das cidades brasileiras do século XVIII, com uma 

capela no centro do arraial, ao redor da qual foram sendo desenvolvidas atividades 

mercantis, sendo que em 1808 ela já contava com 600 fogos (construções). 

Destaca-se a presença constante nessa implantação e desenvolvimento, do 

Arraial dos Padres da Companhia de Jesus, a qual, inclusive, anteriormente, em 
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1734, na região da Comandaroba, já havia construído a Igreja de Nossa Senhora da 

Conceição. 

Elevada à condição de Vila em 07 de Agosto de 1832, mas já em 1824 era 

considerada a povoação mais rica da província; com mais de sessenta engenhos de 

açúcar, fábricas de charutos e aguardente, além de representações de casas 

comerciais europeias. Laranjeira passou à condição de cidade em 04 de maio de 

1848, sendo que, de duas Igrejas presentes desde 1808, à cidade passou a contar 

com cinco Igrejas a partir de 1843. As edificações se multiplicaram e passaram a 

atender a inúmeras atividades. 

No final do século XIX e início de XX, fundam-se teatros, liceus e clubes, 

ampliando a vida intelectual da cidade com nomes como os de Horácio Hora, João 

Ribeiro e Felisbelo Freire. A decadência econômica da cidade de Laranjeiras é 

acreditada por muito à proximidade com a nova Capital, Aracaju, e ao declínio da 

produção açucareira. As suas edificações ainda propiciam ao observador o 

vislumbre da história e cultura locais, bem como da transição do período barroco 

para o neoclassicismo, adentrando pelo ecletismo (PREFEITURA DE 

LARANJEIRAS, 2017). 

 

CAPÍTULO III 

 

3.1 RESULTADOS, DISCURSSÕES E MAPEAMENTO 

 

Portanto, para fundamentar a pesquisa deste trabalho de conclusão e 

reforçar a sua base bibliográfica, obteve-se de uma fonte de entrevista realizada 

com um profissional do Serviço Social do CREAS de Laranjeiras/SE para análise 

dos dados coletados de forma discursivas referentes às demais fontes citadas. A 

seguir um breve roteiro de entrevista:  

O estudo que teve como objetivo mapear a violência contra as pessoas 

idosas, apontar os tipos de violência que ocorreram, as formas de enfrentamento 

utilizadas pelo profissional de Serviço Social do Centro de Referência Especializado 

de Assistência Social - CREAS, do município de Laranjeiras. 

          Foi realizado um levantamento bibliográfico, visando melhorar a sustentação 

teórica. Em seguida, foi realizada a pesquisa de campo, tendo como sujeito a 

assistente social atuando no CREAS de Laranjeiras, orientando a entrevista por um 
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roteiro semi estruturado de onde obteve-se as seguintes informações, conforme 

segue:   

 

PERGUNTA 1 – Como é que os casos de violência contra os idosos chegam ao 

CREAS? 

“As denúncias que chegam ao CREAS são feitas por vizinhos, familiares e 

principalmente pelo Disque Direitos Humanos, os denunciantes preferem não se 

identificar.” 

Diante dessa resposta e da literatura produzida até aqui, observa-se que 

várias ações já foram criadas com a tentativa de frear esse tipo de ocorrência, 

dentre essas tentativas estão a Política Nacional do idoso, o Estatuto do Idoso, aqui 

no Brasil, e também internacionalmente como é o caso da Organização Mundial da 

Saúde (OMS). 

Desse modo, a denúncia sobre a violência contra os idosos tem ocorrido 

com mais frequência, visando sempre o atendimento às demandas, no sentido de 

apurar essas denúncias e dar os devidos encaminhamentos.  

 

PERGUNTA 2 – A violência ocorre mais com homens ou mulheres? E qual a 

faixa etária? 

 

“Ocorre mais com mulheres, entre faixa etária 70 e 75 anos.” 

 Assim, como já foi abordado mais acima neste trabalho a violência existe 

em três grandes dimensões: a violência sociopolítica que estar relacionada ao 

social; a violência institucional que é aquela que ocorrem nos abrigos e a 

violência intrafamiliar que acontece no ambiente familiar (FALERIOS, 2007). 

Dessa forma, pode-se falar que os tipos de violências citados acima, entre 

outros, e em conformidade com a resposta da assistente social tais tipos de 

violência ocorrem mais com mulheres e especificamente com mulheres que tem 

mais de 70 anos, como veremos também nos gráficos. 

 

PERGUNTA 3 – Quais os tipos de violência que ocorrem com maior 

incidência? 
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“Em primeiro lugar está negligência, seguida pelo abuso financeiro, a 

psicológica, o abandono e outras. Na maior parte das denúncias, as violências 

ocorreram no ambiente familiar.”  

A reposta vai ao encontro do que define Minayo (2005): 

 

A-Violência Física: é o uso da força física para compelir os idosos a 

fazerem o que não desejam, para feri-los, provocar dor, incapacidade ou 
morte. 
B-Violência Psicológica: corresponde a agressões verbais ou gestuais 
como objetivo de aterrorizar, humilhar, restringir a liberdade ou isolar do 
convívio social. 
C-Violência Sexual: refere-se ao ato ou jogo sexual de caráter homo ou 
hetero-relacional, utilizando pessoas idosas. Esses abusos visam a obter 
excitação, relação sexual ou práticas eróticas por meio de aliciamento, 
violência física ou ameaças. 
D-Abandono: é uma de violência que se manifesta pela ausência ou 
deserção dos responsáveis governamentais, institucionais ou familiares de 
prestaremos corro a uma pessoa idosa que necessite de proteção e 
assistência. 
E-Negligência: refere-se à recusa ou à omissão de cuidados devidos e 
necessários aos idosos por parte dos responsáveis familiares ou 
institucionais. A negligência é uma das formas de violência mais presente 
no país Ela se manifesta, frequentemente, associada a outros abusos que 
geram lesões e Traumas físicos, emocionais e sociais, em particular, para 
as que se encontram em situação de múltipla dependência ou incapacidade. 
F-Violência Financeira ou econômica: consiste na exploração imprópria 
ou ilegal ou ao uso não consentido pela pessoa idosa de seus recursos 
financeiros e patrimoniais. 
G-Autonegligência: diz respeito à conduta da pessoa idosa que ameaça 
sua própria a saúde ou segurança, pela recusa de prover cuidados 
necessários a si mesma. 
H-Violência Medicamentosa: é administração por familiares, cuidadores e 
profissionais dos medicamentos prescritos, de forma indevida, aumentando, 
diminuindo ou excluindo os medicamentos. 
J-Violência Emocional e Social: refere-se a agressão verbal crônica, 
incluindo palavras depreciativas que possam desrespeitar a identidade, 
dignidade e autoestima. Caracteriza-se pela falta de respeito à intimidade; 
falta de respeito aos desejos, negação do acesso a amizades, desatenção a 
necessidades sociais e de saúde. (MINAYO, 2005, p. 98). 

 

PERGUNTA 4 – Geralmente quem são os agressores? 

 

“Os agressores, na maioria das vezes, são os familiares mais próximos: 

filho, cônjuge, nora, sobrinho e neto. Grande parte deles não exerce nenhuma 

atividade remunerada, consomem álcool e/ou drogas.”  

Aqui a entrevistada aponta para a uma linha onde ao que parece, a principal 

violência acometida contra os idosos, no município de Laranjeiras, é a violência 

intrafamiliar. Pois os principais atores são os parentes mais próximos. Para Faleiros 
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(2007), essa é uma das três dimensões de violências que ocorrem contra a pessoa 

idosa. 

 

PERGUNTA 5 – Quais os fatores que podem ser associados à violência contra 

os idosos? 

 

“São diversos fatores: 1. Desemprego; 2. Precária situação financeira-

benefício/aposentadoria do idoso é a única renda familiar; 3. Na maioria das vezes 

apenas um membro da família responsabiliza-se pelos cuidados básicos com o 

idoso; 4. Total dependência do idoso para realização de tarefas do cotidiano; 5. Uso 

de substâncias psicoativas.” 

Segundo os autores Faleiros e Minayo; as Leis, organizações e relatórios, 

estudados para a realização dessa pesquisa os principais fatores são: a escassez 

de recursos financeiros, a falta de informações por parte dos familiares e o uso de 

entorpecentes pelos familiares mais próximos.  

 

PERGUNTA 6 – Qual a incidência de denúncias nos anos de 2014 e 2015? 

 

“Em 2014 foram registrados 08 casos de violência contra o idoso e em 2015 

11 casos.”  

Houve um aumento nos casos de violência no município de Laranjeiras. Na 

verdade, a violência contra os idosos vem crescendo a cada dia, porém, não são 

notificados pelas vítimas por causa do medo, vergonha, não querer prejudicar o 

agressor, devido ser um membro da família. 

Em conformidade com o que foi discutida na pesquisa, a violência é um ato 

abominável, porém, o aumentar de casos deve-se ao prolongamento da expectativa 

de vida do ser humano. 

Em consequência disso a incidência da ocorrência da violência contra essa 

parcela da sociedade também cresceu, contribuindo também para o aumento das 

incidências de denúncias.  

 

PERGUNTA 7 – Como você orienta quando eles saem da instituição? 
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“Por atuar na intervenção dos conflitos apresentados, busca-se sanar a 

situação de exclusão social, discriminação e preconceito vivenciado pelo idoso, 

dando ênfase ao fortalecimento de vínculos familiares, portanto é necessário fazer 

um acompanhamento familiar, informando ao idoso todos os procedimentos e 

orientando caso haja uma nova violação aos seus direitos.” 

 

PERGUNTA 8 – você sabe informar quais são os órgãos que atuam em 

parceria com a instituição nos casos de violência contra o idoso? 

 

“Atualmente, o CREAS de Laranjeiras atua em parceria com o Ministério 

Público, que fornece o apoio necessário para a garantia do direito da pessoa idosa.” 

Ao analisar o depoimento da entrevistada a luz dos referidos torna-se o que 

Faleiros (2007) quando diz que violência se caracteriza nas dimensões: 

sociopolítica, institucional e a intrafamiliar. Já no Manual de Enfrentamento à 

Violência Contra o Idoso (2014) há dois tipos de violência de forma visível ou 

invisível: as visíveis são aquelas que pode causar a morte ou a lesões graves aos 

idosos, as invisíveis, que são as de maiores ocorrências são aquelas que não 

deixam sinais, ou seja, ela ocorre sem deixar marcas no corpo do idoso, pelo menos 

não visível. 

A Organização Mundial da Saúde (2002) ressalta que são ações ou 

omissões cometidas, uma vez ou muitas vezes, prejudicando a integridade física e 

emocional da pessoa idosa, impedindo o desempenho de seu papel social. A 

violência acontece como uma quebra de expectativa positiva por parte das pessoas 

que a cercam, sobretudo dos filhos, dos cônjuges, dos parentes, dos cuidadores, da 

comunidade e da sociedade em geral. E para o Ministério da Saúde (2001) se 

tratando de abandono é uma das marcas mais violenta que se pode registrar nas 

famílias, pois muitos filhos ou parentes largam os idosos em casas de repousos sem 

nenhuma assistência e sem falar que algumas vezes os idosos são abandonados 

até em hospitais. 

No intuito de contribuir para minimizar ou até mesmo determinar um fim à 

violência contra o idoso, esta pesquisa tentou compreender a real situação vivida 

pelos idosos nos dias de hoje e para dar respaldo a esta pesquisa, buscou-se 

compreender o funcionamento dos órgãos que atuam em prol da pessoa idosa. As 
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devidas leis e as instituições responsáveis por manter a ordem e proteção dos 

idosos e o tipo de profissional engajado nessa batalha árdua. 

Por tanto, é de estrema necessidade que se propaguem pesquisas 

realizadas desta mesma natureza, sensibilizando cada vez mais os órgãos 

responsáveis e a sociedade civil, mostrando a essa parcela que é um direito e, 

também dever seu, de manter os idosos no seu bem-estar, físico, psíquico e social e 

quê, todos nós temos o direito de sermos felizes, principalmente aqueles que um dia 

contribuiu e que hoje também pode vir a contribuir. 

Entretanto conclui-se que as pesquisas têm consistentemente demostrado 

concordância com as fontes citadas e os dados coletados na entrevista. O trabalho 

de conclusão presta o seu real papel de confiabilidade mediante o assunto abordado 

dessa forma, possibilitando a partir dos tais dados grifar o levantamento dos casos 

de violência contra os idosos no município de Laranjeiras/SE, com identificação dos 

casos e suas consequências, as orientações prestadas as vítimas dessa intolerante 

prática, além de fazer transparecer as características dos agressores. 

Envelhecer é um processo, inerente a todos os seres humanos, que se inicia 

na concepção e perpassa todos os dias de nossas vidas (BRASIL, 2007). O 

envelhecimento populacional é uma evolução que diz respeito universalmente, que 

por sua vez é notado por mudanças biopsicossocial ao processo da vida que varia 

de indivíduo para indivíduo, sendo um avanço apresentado a humanidade. 

Sobre a violência contra a pessoa idosa, Balanço anual da Ouvidoria 

Nacional de Direitos Humanos (2015): 

 

Só no Disque 100, serviço do governo federal, foram 
62.563 denúncias de violência contra o idoso em 2015. Um crescimento de 
15,8%, se comparado às 54.029 de 2014. Das 171 notificações diárias, em 
média, de violação dos direitos dos idosos, a maior parte (39%) é por 
omissão de cuidados em geral, dos próprios familiares. Em seguida, estão 
registros de violência psicológica (26,1%), abuso financeiro (20%) e 
violência física (13,8%) veja quadro abaixo (BALANÇO ANUAL DA 
OUVIDORIA NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS, 2015, p. 6). 

 

Foi relacionado o CREAS no Município de Laranjeiras/Se para o 

desenvolvimento da pesquisa, que destacam-se as características das vítimas e 

agressores no que se refere ao sexo, raça e etnia e os tipos de violência. Trata-se 

de uma pesquisa referente à violência a violência contra o idoso usuário do centro 

de referência especializado de assistência social - CREAS do município de 

http://www.sdh.gov.br/noticias/2016/janeiro/CARTILHADIGITALBALANODODISQUE1002015.pdf
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Laranjeiras – se. Conforme segue a respeito à violência e número de denúncias 

realizadas: 

 

ANÁLISE DOS DADOS  

 

 A violência e as denúncias ocorridas em 2014.  

 

Segundo os dados foram 54.029 denúncias de violência contra a pessoa 

idosa em 2014, sendo a negligência em primeiro lugar e em seguida a violência 

psicológica, a violência física, a patrimonial. (BALANÇO ANUAL DA OUVIDORIA 

NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS, 2015, p. 6). 

 

 A Violência e as denúncias ocorridas em 2015.  

 

Segundo os dados a violência psicológica está em primeiro lugar. Foi 

62.563 denúncias de violência contra a pessoa idosa em 2015, um crescimento de 

15,8% referente ao ano de 2014 (BALANÇO ANUAL DA OUVIDORIA NACIONAL 

DE DIREITOS HUMANOS, 2015, p. 6). No entanto, a maior parte da violência 39%, 

é por omissão de cuidados em geral, dos próprios familiares. Em seguida, estão 

registros de violência psicológica, 26,1%, abuso financeiro 20%, e violência física 

13,8%.  

 

 O sexo das vítimas agredidas. 

De acordo com os dados coletados, define o tipo de sexo onde em 2014 

foram concretizados 8 casos, sendo que a maior parte das vítimas foram mulheres, 

dessa forma têm-se cerca de 70% mulheres e 30% homens. Já em 2015, foram 

11casos de violência, sendo 65% foram mulheres e 35% forma homens, ou seja, 

referente a 2014 e 2015 houve um aumento para os homens e uma queda para as 

mulheres (CREAS, 2017). 

 

 A faixa etária da pessoa idosa agredida. 
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Em 2014 e 2015 o grupo que sofreu mais violência foi aquele com faixa 

etário entre 70 a 75 anos de idade, mas as evidências destacam que quanto maior a 

idade maior é a probabilidade de sofrerem violência, ou seja, houve um aumento 

significativo das agressões perante a idade avançada, foi de 75 anos em 2015 

(CREAS, 2017). 

 

 Os tipos de violência à pessoa idosa agredida. 

 

Como existem vários tipos de violência caracterizada contra a pessoa idosa, 

há aquela que causa maior incidência: segundo os dados coletados, a negligência 

está em evidência contra a pessoa idosa, em seguida o abuso financeiro, depois o 

abandono seguido das demais violências já citadas neste projeto (CREAS, 2017). 

 

 O principal agressor responsável pela violência contra a pessoa idosa. 

 

O principal agressor, responsável pela violência contra a pessoa idosa, 

neste caso acentuam-se os anos de 2014 e 2015, onde a família constitui-se sendo 

um dos maiores personagens que fundem a agressão contra a pessoa idosa. Nesse 

caso quase 90% das agressões sofridas por idosos partem dos próprios familiares, 

vizinhos, sobrinhos e cuidadores (CREAS, 2017). 

 

 O tipo de denunciante. 

 

O denunciante segue sendo o anônimo, para tanto a pesquisa mostrou que 

80% das denúncias são feitas por pessoas anônimas através do disque direitos 

humanos, em seguida os denunciantes são os vizinhos e logo os familiares. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa disserta sobre a violência contra a pessoa idosa e seus 

possíveis tipos ocorridos no município de Laranjeiras no período de 2014 a 2015. 

Além de traçar o perfil dos idosos agredidos e seus agressores segue alguns dados 

referentes a esse tipo de violência. A partir da colaboração de um profissional de 

Serviço social do Centro de Referência Especializado de Assistência Social – 

CREAS do município de Laranjeiros/Se pode-se colher bastantes informações 

pertinentes à pesquisa.  

A temática é de relevância aos conhecimentos da sociedade e de clamar para 

a conscientização de todos, para que o idoso não seja vítima de violência e de maus 

tratos. Além disso, o surgimento de situações complexas e frequentes como o 

desrespeito a Política Nacional do Idoso, o não cumprimento do Estatuto do Idoso 

dentre outros, fez com que a pesquisa se tornasse pertinente, favorecendo ao 

debate ressaltando para com o cumprimento dos órgãos e das demais legislações 

para minimizar e até sanar o ato de violência. 

Com a colaboração do CREAS e seus profissionais, à luz disso, a pesquisa 

abrange várias formas de violação aos direitos da pessoa idosa, lamentavelmente os 

resultados pairam a própria família como um dos maiores agressores, não obstante, 

o estado (órgãos) e a sociedade. Portanto, a pesquisa retrata uma realidade e suas 

ações condizem com a limitação perante os familiares e seus cuidadores, a 

sociedade, as instituições e os órgãos referentes às políticas públicas aplicadas. 

Conclui-se que é de fundamental aprofundar essa temática tendo em vista 

que em breve o mundo terá mais idoso e isso demanda mais atenção a essa 

significativa parte da sociedade, que outras pesquisas intrínsecas a esta temática 

sejam estendidas a outros municípios, sejam despertadas por outros pesquisadores 

para averiguar o andamento e a gravidade das ações de violência sobre o idoso no 

sentido de ampliar a temática e desenvolver atitudes para cada vez melhorar 

qualidade de vida e o estado de segurança das pessoas idosas.  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E APLICADAS - CCSA 

DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL - DSS 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

EU__________________________________________________________ 

concordo em participar da pesquisa intitulada: “A Violência contra o idoso usuário 

do Centro de Referência Especializado e Assistência Social do município de 

Laranjeiras/Se”, que tem como objetivo mapear e apontar os tipos de violência 

contra as pessoas idosas no município de Laranjeiras no período de 2014-2015, 

respondendo a um questionário apresentado pela estudante EDJANE ANDRADE 

FRANCISCO do curso de Serviço Social, matricula: 201110027022, orientado pela 

Prof.ª Noêmia Lima Silva. 

Autorizo o uso das informações para fins de redação monográfica e de 

publicações de artigos científicos e estou ciente de que os dados serão tratados de 

forma confidencial, e que posso desistir de participar da pesquisa em qualquer fase, 

com a exclusão das informações por mim prestadas, sem que seja submetido a 

qualquer penalização. 

 

 

 

 

 Aracaju SE, ____ de ___________________de 2016. 

 

 

 ______________________________________ 

 Entrevistado (a) 

  

 ______________________________________ 

 Estudante entrevistador (a) 
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Instituição:  

Identificação do entrevistado: 

Formação e tempo:  

Tempo de atuação no campo: 

Sexo: 

 

Roteiro de Entrevista 

 

1- Como é que os casos de violência contra os idosos chegam ao CREAS? 

 

2- A violência ocorre mais com homens ou mulheres? E qual a faixa etária? 

 

3- Quais os tipos de violência com maior incidência? 

 

4-Geralmente quem são os agressores? 

 

5- Quais os fatores que podem ser associados à violência contra os idosos? 

 

6- Quais os números de denúncias nos anos de 2014 e 2015? 

 

7- Como você orienta quando eles saem da instituição? 

 

8- você sabe informar quais sãos órgãos que atuam em parceria com a instituição 

nos casos de violência contra o idoso? 


