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RESUMO: Com o crescimento significativo da população idosa no novo contexto nacional e 
internacional, esse grupamento se torna importante do ponto de vista político, econômico e 
social. Conforme algumas estatísticas apontadas pelo IBGE, cerca de 21 milhões da 
população de brasileiros são atualmente sexagenários.2 Diante desse preocupante cenário o 
presente trabalho tem por objetivo geral analisar e compreender esse novo fenômeno social 
que acompanha esse crescente grupo social na atual sociedade brasileira: a violência. 
Portanto, para compreender esses novos acontecimentos será feito uma análise sociológica e 
uma pesquisa comparativa dos tipos de violência existentes nas instituições de proteção 
localizadas nas cidades de Pelotas Porto Alegre, respectivamente, na Delegacia do Idoso e no 
Creas (Centro de Referência de Assistência Social). Essas duas instituições trabalham 
diretamente com vítimas idosas - a diferença observada entre elas é a forma de atendimento 
adotada. Na sede de Porto Alegre, a Delegacia é um órgão especializado e exclusivo, 
contando com servidores especialmente qualificados. Já em Pelotas, a instituição trabalha de 
forma direcionada, mas não apenas com idosos, também com outros grupos vulneráveis. A 
metodologia utilizada são revisões bibliográficas, e também uma pesquisa qualitativa, a qual 
será realizada por meio de roteiro semiestruturado, aplicado aos entrevistados de ambas 
instituições. 
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1 Mestranda em Sociologia pela Universidade Federal de Pelotas- UFPEL. Graduada em Direito pela 
Faculdade Atlântico Sul de Pelotas (2011), Advogada inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil. 
 
2 IBGE. Disponível em: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/perfilidoso/tabela1_1.shtm 
Acessado em: 11/08/2017. 
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INTRODUÇÃO 

 

              Primeiramente, o trabalho visa identificar quais indivíduos são considerados 

idosos, visto que por meio do poder público estatal foi promulgado o Estatuto do 

Idoso (Lei nº 10.741, de 1º de Outubro de 2003), assinalando que aqueles cidadãos 

que encontram-se na faixa-etária com idade igual ou acima de 60 (sessenta) anos são 

considerados idosos em nossa sociedade.  

                Embora, a categorização de velhice esteja associado ao um marco jurídico 

(o Estatuto do idoso), é importante apontar algumas ressalvas a serem analisadas de 

uma forma mais detalhada e complexa, uma vez que o presente trabalho é ventilado 

na área da sociologia e, segundo alguns autores, outros fatores também são 

determinantes para caracterizar um indivíduo como idoso, não bastando apenas a 

idade cronológica para definir a velhice. Nesse sentido, o questionamento suscitado 

consistiria:  em que idade começaria a velhice, aos 40? 60? Como e quais fatores 

poderiam determiná-la? 

                Nessa mesma esteira, o trabalho ressaltará outros conceitos importantes, 

sendo um deles o envelhecimento (crescimento acelerado) da população idosa 

brasileira, e os reflexos deste desenvolvimento no ponto de vista político, econômico 

e social. Este crescimento ascendente é visível aos olhos de toda sociedade brasileira 

e em todos seus respectivos setores, a ser confirmado por números reais, por meio de 

fontes secundárias, como a do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 

que através de indicadores e pesquisas apontam um permanente crescimento na 

população da terceira idade (até 2030 a previsão é que a população idosa ultrapassará 

a adulta)3.  

            Dessa forma, esse aumento em larga escala vem impactando todas esferas 

sociais e econômicas que envolvem esse novo grupo social, “os novos idosos”, sendo 

uma delas a categoria do trabalho (do mercado de trabalho). Pois, tanto a sociedade 

como o Estado não estão aptos para comportar e oferecer condições mínimas de 

                                                           
3 IBGE. Disponível em: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/perfilidoso/tabela1_1.shtm 
Acessado em: 11/08/2017. 
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subsistência a todas as pessoas em idade avançada sem violar os princípios da 

constituição Federal Brasileira, como o basilar deles, o princípio da dignidade da 

pessoa humana. Ou seja, não possuem estrutura social, funcional, e nem econômica 

para o sustento dessa nova geração, seja por meio de previdências sociais ou políticas 

públicas. Logo, o mercado de trabalho se encontrará exaurido para aqueles (maioria 

dessa população) proverem a sua subsistência e de suas famílias, assim, sucedido de 

um outro fenômeno social: a violência. 

            Neste mesmo passo que desenvolve-se uma população idosa (sem estruturas 

sociais e econômicas), paralelamente, cresce a violência nesta nova camada 

populacional, visto que a marginalização e o desamparo estatal corroboram para que 

os crimes de maus tratos aumentem. Pois, vivemos uma cultura que não nos ensina a 

respeitar, valorizar e muito menos proteger as pessoas idosas. 

            Desse modo, a sociedade, o Estado e a Família, três instituições 

importantíssimas no cotidiano dessa nova geração de idosos, devem problematizar 

esta questão sociológica do envelhecimento humano e o aumento da violência, 

analisando a dinâmica destes fenômenos, e identificando seus tipos, (desde as 

agressões físicas, verbais, psicológicas, sexuais, negligenciais, de ameaça até as de 

cunho patrimonial e entre outras), dessa forma, refletindo de como estão contribuindo 

em grau de educação, assistência social, proteção social bem como jurídica, inclusão 

social e políticas públicas que possam de fato controlar o alto nível de violência que 

vem assolando esta nova geração. 

             Portanto, necessária interrogação da sociedade e demais esferas, e 

principalmente das instituições de proteção que zelam pelo bem estar das pessoas 

mais velhas, no sentido de compreensão destes novos fenômenos sociais, assim como, 

seus danos.  

               

A CATEGORIA DE IDADES E O ENVELHECIMENTO HUMANO 

Um dos conceitos analisados é a categoria de idades, pois o presente trabalho 

trata de um determinado grupo de pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) 

anos, as quais são consideradas pela legislação vigente como pessoas idosas. Estas 

considerações apontadas pelo ordenamento jurídico se mostram breve e de forma 

simples, conforme estabelece o artigo 1º do estatuto do Idoso (2003): “É instituído o 

Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade 
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igual ou superior a 60 (sessenta) anos.” 4 

              No entanto, determinar o início da velhice é um ato um tanto impreciso, uma 

vez que usar apenas o fator da idade cronológica, mostra-se insuficiente, para definir 

a velhice e assim estabelecer um marco legal. Dessa forma, alguns autores, que serão 

utilizados no presente trabalho, questionam sobre o conceito de ser idoso declarado 

pelo Estatuto (o qual se baseia na idade cronológica), visto que essa conceituação 

acaba por desconsiderar fatores importantes na constatação de ser ou não idoso, tais 

como a capacidade de agir, pensar e produzir (Norbert Elias, 2011). A autora Sônia 

Mascaro (2001), no mesmo sentido, acrescenta: “visto que o envelhecimento é um 

processo biológico, social e psicológico”. 

              Observa-se, que se situarmos uma pessoa em um dado período histórico, 

somados a uma determinada sociedade, a inserção desse indivíduo como idoso é 

muito relativa. Pois nos dias atuais temos, por exemplo, pessoas com 60 anos ou mais 

perfeitamente saudáveis, contextualizadas no seu meio familiar, social, e também 

totalmente produtivas. Entretanto, observamos outros indivíduos por volta dos seus 

40 anos, já se encontram cansados, desgastados, doentes, improdutivos, e 

provavelmente a causa da sua velhice, digamos precoce, seria em decorrência de seu 

meio social, e não apenas pela sua idade cronológica. 

 Logo, se pode concluir que parecer velho não significa ser. O critério de 

idade utilizado pelo Estatuto do Idoso faz somente uso de uma das muitas formas de 

qualificar as pessoas como idosas, apenas, enquadrando- as em uma esfera 

populacional com idade igual ou superior a 60 anos.  Então, qual seria a idade da 

velhice? 

Entende-se, tal como ambos autores mencionados, que o conceito de velhice, 

ou melhor, as categorias de idades deveriam ser apreciadas e basear-se além das 

experiências naturais (biológicas), mas também nas sociais, culturais, profissionais, 

psicológicas e etc. vivenciadas pelo indivíduo. 

Explica-se, tal entendimento, também pela obra A Reinvenção da Velhice, 

na qual a antropóloga Guita Debert (1999), pontua: “As categorias de idade são 

criações arbitrárias que se modificam de acordo com as diferentes sociedades”.  A 

autora pensa sobre as categorias de idade, no sentido de, que são construções sociais e 

                                                           
4 BRASIL, Lei nº 10.741, de 1º de Outubro de 2003. Estatuto do Idoso. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/L10.741.htm. Acessado em: 21/08/2017. 
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culturais e não somente naturais ou biológicas, ela ainda afirma que a categoria da 

velhice exige um profundo conhecimento sociológico da época que se viveu para 

assim, depois ser criado e definido.  

             Embora, o estatuto determine a categoria de idades apenas em critérios 

biológicos excluindo vivências e fatores sociais e etc., é importante destacar que essas 

pessoas apontadas como idosas que possuem idade igual ou superior a 60 (sessenta) 

anos na sociedade brasileira, de acordo com fontes do IBGE5 desde a década de 70 

vem envelhecendo em ritmo acelerado e as principais causas desse aumento é devido 

à queda de natalidade e aos avanços da área médica. Pois, segundo os dados, já supra 

mencionados, pelo Instituto Brasileiro, estes são corroborados, no mesmo sentido, 

pela autora Sônia Mascaro (2001): “Em 1970, o país tinha 4,7 milhões de pessoas 

com mais de 60 anos, nos anos 80 chegaram a margem dos 7 (sete) milhões e assim 

crescendo de forma desproporcional. A projeção para 2020 será de 26 milhões.” 

              Esta observação nos leva a refletir sobre os possíveis fenômenos que já estão 

em desenvolvimento, bem como os que ainda existirão em nossa sociedade brasileira, 

uma vez que com esse significativo crescimento, paralelamente, já se nota indicadores 

de benefícios que estão sendo e serão desprotegidos, violações de direitos básicos, 

leis defasadas e o avanço da violência e dos maus tratos à população idosa. 

             No entanto, há que se ponderar que o aumento desta geração 

consequentemente, também tem sua carga positiva, visto que não podemos 

desconsiderar o avanço da medicina associado a novas culturas sociais, vem, 

acrescentando longevidade ao ser humano, determinando o prolongamento de sua 

vida. 

          Porém, ao mesmo tempo, que este crescimento se mostre como um avanço 

positivo da medicina no sentido de longevidade para o ser humano, acaba 

transformando-se, rapidamente, em um problema nitidamente social e sociológico 

(transição demográfica da população adulta para a camada da terceira idade), quando 

ocorre de forma acelerada, e muitas vezes, em países emergentes (subdesenvolvido 

industrializado) como o Brasil.  

                                                           
5 IBGE. Disponível em: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/perfilidoso/tabela1_1.shtm 
Acessado em: 11/08/2017. 
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Portanto, o trabalho visa compreender e demonstrar a lógica das instituições 

de proteção do idoso frente ao envelhecimento dos idosos versus o aumento da 

violência na terceira idade, a qual é um dos fenômenos centrais do trabalho.  

 

PRODUTIVIDADE  E A VELHICE 

 

Outro conceito importante a ser abordado é a categoria do trabalho na 

terceira idade, uma vez que a produtividade laboral pode tornar-se um fator negativo, 

quando determinadas sociedades, utilizam o sinônimo de não produzir 

economicamente com o de supressão de igualdade social, de invalidez, de desuso, 

enfim, de não valorizar o idoso. Tornando-se um fator preponderante de exclusão 

social, visto que em muitas coletividades o entendimento da contribuição material de 

uma sociedade é valorizado, apenas, enquanto trabalhadores ativos que compõem 

uma sociedade.  

Pois envelhecer e não poder trabalhar virou hoje em dia um tabu negativo: 

chegar depois dos 60 anos é tornar-se sem utilidade econômica, sem finalidade, um 

verdadeiro peso para uma sociedade e para o Estado. Não se leva em conta, e a 

sociedade acaba esquecendo e não apreciando, o tempo que foi trabalhado e 

contribuído em prol desta. Como afirma (SANTIM, 2008): Os idosos “passam a ter 

uma existência virtual e não existencial”.6 

Essa citação demonstra que os idosos apenas vivem, ou melhor, são somente 

seres vivos. Não existem socialmente, porque o indivíduo vale somente enquanto 

produz economicamente - tudo isso nos leva a comprovar o vínculo forte que a 

sociedade atual possui com o poder econômico.  

E quando percebem do estado aposentadorias ou pensões de previdência 

social que possibilitem sua melhor inclusão social na sociedade, embora sustentem, 

muitas vezes, suas famílias como filhos, netos e etc., por serem detentores de renda, 

sofrem depreciações dentro do próprio âmbito familiar em virtude de disputa de 

dominação de sua situação econômica, ou seja, acabam sofrendo violência doméstica 

no ambiente em que os indivíduos deveriam encontrar como base a educação, o afeto, 

                                                           
6 PALMA L.T.S; SCHONS,C. R. (org) Conversando com Nara Costa Rodrigues: sobre gerontologia social. 
2.ed. Passo Fundo: UPF, 2000 apud SANTIN, Janaína Rigo; BOROWSKI, Marina Zancanaro. O Idoso e o 
Princípio Constitucional da Dignidade Humana. In: RBCEH, Passo Fundo, v.5, n.1, jan.-jun, 2008. p. 141-
153. 
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o respeito e cuidados especiais para a formação dos seus integrantes. 

 

A VIOLÊNCIA E A TERCEIRA IDADE 

 

              Um dos conceitos centrais do artigo é o conceito de violência, o qual pode 

fundamentar-se em algumas teorias e obras, como a do Processo civilizador do 

sociólogo contemporâneo Norbert Elias (2011), este autor vislumbra como a violência 

pode ser compreendida e provoca o questionamento a respeito das mudanças nas 

formas de controle social, nas condutas dos indivíduos e como estas pessoas utilizam-

se do poder e da violência nas sociedades modernas. 

              No mesmo sentido, outros autores também irão ser utilizados na dissertação, 

como o autor Luis Antônio Francisco de Souza em sua arquitetura sociológica da 

Violência e do controle social (2010) relatando que o conceito de violência, às vezes, 

é impreciso para assim  defini-lo,  uma vez que se mostra uma categoria muito 

abrangente, e   para melhor conceitua-lo deve então ser dividido em muitos ramos 

(violência criminal, política, social e econômica, das instituições públicas, violência 

simbólica, tecnológica, cotidiana entre outras) e assim estudadas individualmente. E 

que ainda, seria necessário alguns elementos cognitivos, elementos que identificassem 

o grupo vulnerável e os tipos de violência que são acometidos. 

            No entanto, a autora Walkyria Carvalho (2001), consegue apontar alguns 

crimes específicos, os tipos de violência vivenciada no cotidiano por esse grupo 

vulnerável, estes são mencionados na lição da autora mencionada, a saber: 

Dentre as várias formas de abuso cometido contra o idoso, encontram-se o 
abuso físico (provocando lesões, morte), o abuso psicológico (terrorismo 
psicológico, com intuito de humilhar, isolar, ameaçar, atemorizar o idoso), 
o abuso sexual (de onde partem os distúrbios sexuais de posse sexual do 
idoso), abandono (completa privação de atenção ao idoso, que é lançado à 
própria sorte), negligência (omissão específica de cuidados), abuso 
financeiro (exploração de suas reservas financeiras, seu crédito, seus 
cartões, suas contas bancárias, seu patrimônio, sua aposentadoria etc). 

 

             Os crimes especificados, acima mencionados, estão previstos também nos 

dispositivos do Estatuto do idoso (2003), onde consta suas respectivas punições e 

sanções. Além de ter reformulado os artigos 181 e 182 do Código Penal em seu artigo 



9 
 

 

95, pela substituição da isenção pela criminalização, criando novos tipos penais, em 

favor da proteção dos idosos. Assim explica outro autor, Marco Antônio Vilas Boas: 

 

A ação penal pública incondicionada, ora em adoção para determinados 
crimes no Estatuto, tem a característica de não depender da vontade da 
vítima para sua inauguração. No Código Penal, com exigência da 
representação do ofendido, ficava a ação penal à soberana vontade da 
vítima. Caso o ofendido (mesmo vítima) não pretendesse prosseguir no 
propósito de acionar o agente, toda apuração criminal seria sepultada 
sumariamente. No Estatuto, com a adoção da ação penal pública 
incondicionada, o Ministério Público passa a ser parte legítima para 
inaugurar o processo, independentemente da existência de uma 
representação da vítima.7 
 

   Assim os maus tratos e a violência contra o idoso poderão ser reprimidos e, 

por conseguinte, punidos pelo Judiciário, prevenindo-se do risco da não representação 

da vítima por medo, ameaças do seus agentes, ou de seus familiares. Dessa forma, o 

Ministério Público e o Estado fiscalizam as normas do Estatuto e protegem esses 

indivíduos. Ressalta-se, mais uma vez, o papel da própria sociedade e da família no 

sentido de cumprir socialmente as normas impostas. Nesse sentido, vejamos o que 

Arnaldo Lemos Filho enfatiza: 

 

Costuma-se dizer que as normas mais eficazes são aquelas cumpridas de 
forma espontânea, sinal de que guardam vínculo real com a sociedade que 
as instituiu, sendo fruto, portanto, da necessidade social. Outras normas 
têm sua eficácia condicionada ao exercício da coação estatal; outras nem 
assim são cumpridas pela sociedade, seja porque efetivamente não 
correspondem aos anseios populares em sua totalidade ou a parcela 
significativa da sociedade, seja porque constituem, de fato, simples 
instrumento simbólico ou programático do dever-ser social.8 

 

  Logo, estas citações acima levam a conclusão que solução da violência, na 

camada populacional idosa, está de fato solucionada com o ordenamento de proteção 

à terceira idade, no princípio da dignidade da pessoa humana a qual o estatuto baseia-

se, e nos valores exercidos pela cidadania, pelo indivíduo em conjunto com a 

sociedade. Sim, aparentemente estes fatores convergem   para uma melhor qualidade 

de vida, digna para os idosos. Mas, por quê ainda os indicadores (taxas) de violência 

continuam em linha ascendente? 

                                                           
7 VILAS BOAS, Marco Antonio. Estatuto Do Idoso Comentado. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 211- 
212. 
8 LEMOS FILHO, Arnaldo; BARSALINI, Glauco.  Eficácia do Direito. In: LEMOS FILHO, Arnaldo (org). 
Sociologia Geral e o Direito. São Paulo: Alínea, 2005. p. 145. 
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   Norbert Elias (2001), sociólogo contemporâneo, tenta compreender esse 

novo fenômeno social que não se conecta apenas com as cautelas já estabelecidas em 

nossa sociedade, ao contrário tenta analisar o fenômeno da violência desde às 

sociedades medievais até as sociedades modernas por meio de suas obras, a saber: o 

processo civilizador e a solidão dos moribundos.  

             No processo civilizador (ELIAS, 2001) evidencia mecanismos de controle de 

violência eficazes somente por meio da civilização. E que estes três elementos 

(violência, controle social e processo civilizatório) estariam interligados por todo 

desenvolvimento civilizador, enquanto processo. E ainda, destaca que além do poder 

do estado, existiria outros dois fatores preponderantes no desenvolvimento da 

civilização e do controle social frente à violência, seriam eles, o padrão dos hábitos e 

o comportamento de uma sociedade em determinada época.  

               Do mesmo modo esclarece: “Desta feita, a mudança de comportamento não 

está influenciada por questões de ordem científica, religiosa ou de higiene, ela é uma 

consequência social, verificada porque “a estrutura alterada da nova classe expõe 

cada indivíduo [...] às pressões dos demais e do controle social” (ELIAS, 2001). 

              Dessa forma, a teoria de Elias sobre o conceito de violência, bem como os 

elementos de controle social e de processo civilizatório traçarão um ponto 

convergente na coleta de dados na pesquisa qualitativa, e posteriormente auxiliará 

compreender a dinâmica deste fenômeno social que vem construindo-se e 

desenvolvendo-se na sociedade moderna brasileira, a qual intensifica-se de forma 

nociva sob um crescente grupo hipossuficiente.           

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

            Portanto, esses fenômenos centrais mostram-se recorrentes e crescentes na 

nova geração da 3ª (terceira) idade, e  sendo imprescindível um estudo aprofundado 

por meio de teorias e conceitos sociológicos somados a uma pesquisa de campo 

qualitativa, que será construída a partir de fontes primárias (informações das 

entrevistas), bem como, acrescidos de fontes secundárias do IBGE, e ainda  sobre o 

teor dos boletins de ocorrência em ambas instituições de proteção a serem 
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pesquisadas no Centro Referencial de Assistência Social e na Delegacia do Idoso 

localizadas respectivamente nas cidades de Pelotas e Porto Alegre.  

              Além de, também, averiguar sobre a vivência desses servidores e 

funcionários no seu cotidiano profissional, as entrevistas serão constituídas por 

questões que abordarão  sobre os maus tratos, os tipos de violência que mais incidem 

sobre as vítimas, de quem vem o ato de denunciar os referidos crimes, como são 

realizados os procedimento de recebimento dessas denúncias, e verificar a real 

eficácia das aludidas instituições frente a este novo fenômeno social, uma vez que 

mesmo sendo instituições especializadas (exclusivas como a delegacia do idoso) 

criadas para este fim ou aquelas não tão exclusivas como Creas, mas que são 

direcionadas em amparar e proteger os idosos ou outros  grupos vulneráveis como 

crianças e mulheres, de que forma contribuem para a proteção da  população idosa.  

              Portanto, sendo essencial, o uso de análise comparativa em ambas 

instituições, de forma detalhada, sobre o elevado grau de incidência de violência na 

velhice, a serem investigados, de forma empírica, nos municípios de Pelotas/RS (onde 

a Delegacia do Idoso é inexistente), mas conta com um centro de Referência 

Especializado de Assistência Social direcionado aos maus tratos de idosos, e a cidade 

de Porto Alegre/RS, onde existe um amparo estatal específico somente para esse 

grupo. Assim, conseguindo compreender a sua dinâmica, a sua reprodução e os 

efeitos sociais na atual sociedade brasileira. 
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