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RESUMO 

 

Este trabalho relata sobre o envelhecimento populacional e a violência contra 
pessoa idosa, fato que está presente na sociedade, tornando – se um desafio para o 
Assistente Social. A violência está inserida na sociedade, tomando espaço e 
atingindo principalmente os segmentos mais vulneráveis. Para tanto, com o objetivo 
de apresentar o papel do Assistente Social na violência contra o idoso no CREAS, 
por se tratar de uma unidade em que atende indivíduos que tiveram seus direitos 
violados, busca-se apontar as leis de proteção ao idoso para a garantia de qualidade 
de vida a este segmento social. Valendo – se metodologicamente como 
fundamentação o método dialético, apresentando uma pesquisa qualitativa e 
descritiva e da pesquisa bibliográfica, além da contribuição teórica de autores do 
Serviço Social. Sendo assim, conclui-se a relevância do Assistente Social no 
enfrentamento a violência contra o idoso no CREAS com o intuito de assegurar os 
direitos da população idosa que sofre violência. Além de proporcionar ao idoso um 
ambiente saudável na qual esta camada da população não se sinta como inútil 
perante a sociedade. 
 
 
Palavras-chave: Envelhecimento; Violência; Politicas de Proteção Social; Serviço 

Social.  
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ABSTRACT 

 
This paper reports on population aging and violence against the elderly, a fact that is 
present in society, becoming a challenge for the Social Worker. Violence is 
embedded in society, taking space and reaching mainly the most vulnerable 
segments. Therefore, in order to present the role of the Social Worker in violence 
against the elderly in CREAS, because it is a unit that serves individuals who have 
had their rights violated, it is sought to point the laws of protection to the elderly for 
the guarantee quality of life to this social segment. The methodological value of the 
dialectical method was based on qualitative and descriptive research and 
bibliographical research, as well as the theoretical contribution of Social Service 
authors. Thus, the relevance of the Social Worker in confronting violence against the 
elderly in CREAS is concluded in order to guarantee the rights of the elderly 
population that suffers violence. In addition to providing the elderly with a healthy 
environment in which this layer of the population does not feel as useless to society. 
 
 

Key-words:  Aging; Violence; Social Protection Policies; Social Service. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Brasil sempre foi considerado um país jovem, contudo a população idosa 

vem crescendo ao longo do tempo. Alcançar a terceira idade é uma conquista do 

cidadão. Mas só pode ser considerada como uma real aquisição na medida em que 

se acrescente qualidade aos anos adicionais de vida. Ou seja, é investir no bem 

estar da população idosa, demonstrando a importância do idoso na sociedade, pois 

são indivíduos vulneráveis e que precisam ter seus direitos defendidos e garantidos 

pela sociedade e órgãos públicos. 

 

Essa temática gera o debate acerca dos direitos dos idosos e da violação dos 

direitos humanos reconhecidos na lei. Pretende-se levar a sociedade a refletir sobre 

a prática da violência contra o idoso e suas consequências. Demonstrando a 

importância em investir no bem estar da população idosa, através de políticas e da 

conscientização da população. 

 

A sociedade atual tende a menosprezar o idoso e o trata como cidadão sem 

papel social, o que ocasiona atos de violência à pessoa idosa.  Esta expressão da 

questão social se configura de múltiplas maneiras em nossa sociedade, tornando-se 

objeto de intervenção para o profissional de Serviço Social, que busca inserir o idoso 

na sociedade de maneira qualificada e rompendo com os preconceitos adquiridos ao 

longo da história.  

 

Por isso o tema desta pesquisa é “O papel do Assistente Social frente à 

situação violência contra o idoso”, devido aos inúmeros atos de negligência 

praticados a essa camada da população. O problema desta pesquisa consiste em 

qual é o papel desempenhado pelo profissional de Serviço Social no CREAS (Centro 

Especializado de Assistência Social) frente a pratica de violência contra o idoso. 

 

Essa pesquisa tem como objetivo de estudo apresentar o papel do Assistente 

Social no CREAS frente à violência praticada contra o idoso, por se tratar de uma 

unidade onde são atendidos indivíduos que tiveram seus direitos violados. E possui 

como objetivos secundários descrever a importância do idoso na sociedade, 
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apresentar as leis de proteção do idoso e apontar as ações do Assistente Social no 

CREAS no sentido de solucionar a pratica desta violência.  

 

Para tanto, a metodologia deste trabalho obtém como fundamentação o 

método dialético, apresentando uma pesquisa qualitativa e descritiva. Onde as 

bases para uma interpretação dinâmica e totalizante da realidade são fornecidas, 

como o intuito de uma interpretação da realidade. Buscando descrever, analisar ou 

verificar as relações entre fatos e fenômenos. A pesquisa foi desenvolvida a partir de 

pesquisa bibliográfica que tem sido primordial para dar direcionamento à 

problemática pertinente à violência contra o idoso. Onde a principal finalidade é 

desenvolver e esclarecer conceitos e ideias.  Utilizando instrumentos para coleta de 

dados através de livros, artigos, revistas e jornais de fontes acadêmicas. Foram 

citados autores, como: MINAYO (2005), VERAS (2008), FALEIROS (2014) que 

falam sobre o envelhecimento e a violência contra idosos, entre outros.  

 

Deste modo a presente pesquisa foi dividida em Capítulo 1, que aborda a O 

envelhecimento e as situações de violência quanto ao processo de envelhecimento 

da população brasileira, tipos e causas de violência contra o idoso, o Capítulo 2, que 

apresenta As leis de proteção do idoso, a Politica Nacional do Idoso e o Estatuto do 

Idoso e o Capítulo 3 que descreve A atuação do Assistente Social no enfrentamento 

da violência contra o idoso no CREAS. 
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2.  ENVELHECIMENTO E AS SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA 

 

    2.1 O PROCESSO DE ENVELHECIMENTO DA POPULAÇÃO 

BRASILEIRA  

 

O Idoso segundo a Politica Nacional do Idoso (PNI) Lei nº8. 842, de 4 de 

janeiro de 1994, e o estatuto do Idoso,Lei nº 10.741,de 1º de outubro de 2003 é 

definido como pessoas de 60 anos ou mais.  

Veras (2009, p. 549) declara que: 

 

O crescimento da população idosa é um fenômeno mundial e, no Brasil, as 
modificações ocorrem de forma radical e bastante acelerada. As projeções 
mais conservadoras indicam que, em 2020, o Brasil será o sexto país do 
mundo em números de idosos, com um contingente superior a 30 milhões 
de pessoas. 
 

A população mundial está envelhecendo rapidamente, tornando-se um 

fenômeno emergente e acelerado devido ao contexto histórico da atualidade de uma 

sociedade capitalista. Entenda-se que a população idosa faz parte de um segmento 

social que passa por uma intensa vulnerabilidade nessa fase da vida. É notório o 

aumento da expectativa de vida no Brasil, tornando- se um desafio na atualidade. 

(LIMA, 2014). 

 
[...] o envelhecimento é entendido como parte integrante e fundamental no 
curso de vida de cada indivíduo. É nessa fase que emergem experiências e 
características próprias e peculiares, resultantes da trajetória de vida, na 
qual umas têm maior dimensão e complexidade que outras, integrando 
assim a formação do indivíduo idoso. (MENDES et al., 2005, p. 424) 

 

Com o crescimento da população, consequentemente ocorre à expansão do 

número de pessoas idosas, representando uma quantidade expressiva das faixas 

etárias, pois o envelhecimento populacional inclui-se no andamento natural da vida 

do ser humano.  

De acordo com Goldman (2000, p. 20): 

 
A velhice enquanto fenômeno social há de ser compreendida como 
resultante de um conjunto determinantes econômicos, sociais, políticos e 
ideológicos que ocorrem na correlação de forças e contradições 
engendradas pelo modo de produção capitalista.  
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O envelhecimento populacional é um fenômeno recente, que vem crescendo 

aceleradamente mundialmente, o que gera mudanças sociais, econômicas, politicas 

entre outras na sociedade. O que ocasiona a redução da taxa de natalidade e 

mortalidade, transformando-se em objeto de estudos, debates e atenção de novos 

conhecimentos.  

Essa contradição é agravada por fatores culturais que idolatram o moderno, 
o novo, o jovem e ridicularizam o antigo e o velho. Assim, o idoso se depara 
com problemas de rejeição da autoimagem e tende a assumir como 
verdadeiros os valores da sociedade que marginaliza. Dessa forma a 
marginalização do idoso se processa socialmente e é, muitas vezes, 
assumida pelo próprio idoso que,não tendo condições de superar as 
dificuldades naturais envelhecimento, se deixa conduzir por padrões 
preconceituosos que o colocam margem da sociedade. (GOLDMAN, 2007, 
p. 123). 

 

Outro fator relacionado ao processo de envelhecimento da população 

relaciona-se a aposentadoria, fase na qual o cidadão se distância da vida produtiva. 

Em que o individuo vivencia uma nova condição de vida, na qual se devem obter 

vantagens como o descanso, lazer, mas também grandes desvantagens como 

desvalorização e desqualificação. (MENDES et al., 2005) 

 
A aposentadoria foi concebida como uma instituição social, assegurando 
aos indivíduos renda permanente até a morte, correspondendo a crescente 
necessidade de segurança individual que marca as sociedades da nossa 
época. (MENDES et al., 2005, p. 424) 
 

A retirada do individuo do mercado de trabalho, devido à aposentadoria causa 

em uma parte dos idosos consequências como baixa autoestima e a sensação de 

ser inútil, ou seja, gera uma crise no individuo. Vivenciando um processo de angustia 

e marginalização e isolando-se assim da sociedade. Estatísticas apontam que um 

número considerável de aposentados vai a óbito logo após aposentar-se. (MENDES 

et al., 2005) 

A sociedade trata a terceira idade de forma contraditória, demonstrando uma 

visão negativa do envelhecimento. O idoso é visto pelo senso comum como “velho”, 

porque a mídia impulsionada pelo capitalismo valoriza a sociedade mais jovem e 

moderna. Contudo, há uma visão positiva no aspecto em que o idoso com toda sua 

experiência de vida, contribuem para a família e também para a sociedade, em 

muitas situações o idoso se torna o provedor de suas famílias. (LIMA, 2014). 

Solha; Galleguilhos (2015, p.37) declara que: 
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[...] O envelhecimento e a velhice são vistos como período de perdas e 
decrepitude, ou às vezes como um sinal de que a pessoa “não se cuida”. As 
mudanças culturais, que se deslocaram a importância do “SER” para o 
“TER”, fizeram com que os idosos perdessem sua relevância em muitas 
comunidades [...]. 
 

De acordo com Goldman (2000, p.20) “A população idosa engrossa a massa 

excluída, pois dentre outras causas, tem oportunidade restritas de acompanhar o 

acelerado ritmo das mudanças tecnológicas.”. 

Essa exclusão ocorre por conta da complexidade do idoso de adaptar- se ao 

mundo atual em que a tecnologia ganha cada vez mais espaço. A sociedade 

impulsiona o idoso a buscar qualificação para atender as necessidades da 

atualidade. Com isso, até as pessoas mais velhas, buscam se aperfeiçoar. (LIMA, 

2014).  

Associado a inúmeros fatores o menosprezo da família leva a população 

idosa a viver na solidão. Com isso, o idoso sente-se inútil e em muitos casos, perde 

o sentido de viver, impulsionando características como o isolamento, depressão e 

em alguns casos o desejo de cometer o suicídio. (MINAYO, 2005) 

A população idosa tem seus direitos violados.  A luta contra a discriminação é 

fundamental num processo de educar a sociedade sobre o envelhecimento. É 

preciso romper o silêncio sobre a velhice e abrir espaços na escola, na família e na 

sociedade para se falar abertamente dessa questão. (FALEIROS, 2014) 

São vários fatores que determinam no processo de envelhecimento da 

população brasileira. De acordo com Diniz (2013), existem vários elementos que 

influenciam para o aumento da expectativa de vida do idoso, dentre eles: manter um 

estilo de vida saudável e não ter vícios favorece para a diminuição de doenças. 

Na busca de um entendimento sobre os fatores que determinam o processo 

de envelhecimento, encontra-se em maior evidência os fatores genéticos e também 

biológicos, exercendo uma influência no processo de longevidade do individuo.  

De acordo com dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 

o Brasil em 2030 será de maioria idosa. Os números do IBGE mostram ainda que os 

idosos em sua maioria são mulheres e que a queda da taxa de fecundidade total é 

um dos motivos para esse envelhecimento da população. (SILVA; DAL PRÁ, 2014). 

 
 É importante salientar que a maioria das pessoas que têm chegado a idade 
avançada é do sexo feminino; e que também são as mulheres que exercem 
o papel de cuidadoras dentro das famílias. Assim, entende-se que em 
relação à heterogeneidade dos idosos, é necessário que seja levado em 
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conta a maior sobrevida das mulheres em relação aos homens. (SILVA; 
DAL PRÁ, 2014, p.113). 
 

 

O envelhecimento populacional é considerado feminino, como relatado 

anteriormente, devido a fatores como hábitos e costumes e também pelo aumento 

da participação feminina no mercado de trabalho, deixando em segundo plano o 

desejo da maternidade. Os homens morrem mais cedo, devido às consequências 

derivadas do envelhecimento, causando doenças graves, ou seja, demonstra que o 

sexo feminino apresenta uma melhor expectativa de vida, resultado das mudanças 

de vida população, avanços da medicina e redução da mortalidade. (SILVA; DAL 

PRÁ, 2014). 

Um dos maiores feitos da humanidade foi a ampliação do tempo de vida, 
que se fez acompanhar da melhora substancial dos parâmetros de saúde 
das populações, ainda que essas conquistas estejam longe de se distribuir 
de forma equitativa nos diferentes países e contextos socioeconômicos. 
Chegar à velhice, que antes era privilégio de poucos, hoje passa a ser a 
norma mesmo nos países mais pobres. Esta conquista maior do século XX 
se transformou, no entanto, no grande desafio para o século atual. (VERAS; 
OLIVEIRA, 2018, p. 1930) 
 

Assim, foi mencionado que “O resgate do papel do idoso é imprescindível 

para que ele tenha seus direitos garantidos, além de possibilitar sua contribuição 

para o desenvolvimento da sociedade, a partir de sua experiência de vida.” (SOLHA; 

GALLEGUILHOS, 2015, p. 39). 

 
O fato de o país passar por uma transição demográfica, contando com uma 
população mais envelhecida e com uma baixa proporção de jovens e 
crianças, é resultado de vários fatores, entre os quais estão os avanços da 
medicina e da tecnologia, as mudanças nos hábitos de vida e, somado a 
isso, a baixa taxa de fecundidade total observada nos últimos anos. Com a 
saída da mulher para o mercado de trabalho e sua priorização pela melhor 
qualificação, a maternidade cada vez mais está sendo deixada para depois. 
(SILVA; DAL PRÁ, 2014, p. 112). 
 

 

O crescimento de idosos na sociedade causa impacto nas famílias, que em 

muitos casos não possui condição de cuidar do idoso. Com isso, a atenção da 

família se torna desafiadora e importante para o idoso. Tornando-se mais 

complicada devido às expressões da questão social, como: desigualdades sociais e 

preconceitos, além da falta de informação. 

 
O Brasil terá menos adultos e um contingente populacional de idosos 
elevado. Assim, com a redução no número de filhos, que estanca na média 
de um por casal, é possível projetar um futuro no qual os idosos ficarão aos 
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cuidados deste filho único, que, por sua vez, será responsável por prover ou 
delegar os cuidados necessários a dois idosos – seu pai e sua mãe, o que 
gerará  uma sobrecarga tanto para este adulto quanto para os sistemas de 
proteção social. (SILVA; DAL PRÁ, 2014, p. 105). 
 
 

“Em todas as fases da vida a família exerce uma importância fundamental no 

fortalecimento das relações, embora muitas vezes a família tenha dificuldades em 

aceitar e entender o envelhecimento de um ente, tornando o relacionamento familiar 

mais difícil.” (MENDES et al., 2005, p. 425) 

 
[...] envelhecimento não se constitui um problema social pelas restrições 
físicas, fisiológicas ou biológicas do organismo, pelo crescimento 
demográfico da população idosa, pela restrição de papéis sociais, 
familiares, trabalhistas. É a classe trabalhadora a protagonista da tragédia 
no envelhecimento, considerando-se a impossibilidade de reprodução social 
e de uma vida cheia de sentido e valor, na ordem do capital, principalmente, 
quando perde o “‚valor de uso” para o capital, em função da expropriação 
dos meios de produção e do tempo de vida. Portanto, não é para todas as 
classes que o envelhecimento promove efeitos imediatos de isolamento, de 
exclusão das relações sociais, do espaço público, do mundo produtivo, 
político, artístico, dentre outras expressões fenomênicas dos processos 
produtores de desigualdades sociais. (TEIXEIRA, 2009, p. 64) 

 

De acordo com Veras (2009) ocorre a necessidade de políticas públicas que 

sejam eficientes para a manutenção da capacidade funcional dos idosos e a busca 

de novas estratégias no cuidado do idoso.  

Faleiros (2014, p. 12) Declara que: 

 
No Art. 230 da Constituição de 1988 ressalta-se que a velhice implica 
dignidade, a responsabilidade da família, da sociedade e do Estado, e a 
participação, com prioridade para o atendimento domiciliar. No Artigo 229 
estabelece a reciprocidade entre pais e filhos. 

 

No Brasil o processo de envelhecimento ocorre de maneira desigual, de 

preferência aos idosos que são vulneráveis, com isso possuem seus direitos 

violados, ocasionando atos de violência.  O Idoso sofre discriminação e preconceito 

da sociedade, são as formas mais comuns de violência.  A violência é vista como um 

fenômeno universal e causa consequências negativas a esta camada da sociedade, 

como será abordado no próximo subcapitulo. 

 
Ricos ou pobres, ativos ou algum tipo de dependência, muitos idosos 
sustentam famílias, dirigem instituições e movimentam um grande mercado 
de serviços que vai do turismo, ao lazer, à cultura, aos produtos 
farmacêuticos ou estéticos e à assistência médica e social. Amar, respeitar 
e contar com os idosos é requisito imprescindível de uma sociedade 
inclusiva e saudável. (MINAYO, 2005) 

 



 

 

20 

2.2  TIPOS DE VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA IDOSA  

 

A violência é considerada um fenômeno mundial e existe desde os tempos 

primordiais em nossa sociedade. ARENT (2004, p. 39) declara que: “Dizer que a 

violência origina-se do ódio é usar um lugar comum e o ódio pode ser certamente 

irracional e patológico, da mesma maneira que pode ser todas as demais paixões 

humanas.”. 

Assim, foi mencionado que “O verdadeiro comportamento violento só ocorre 

em seres humanos que convivem de forma desequilibrada ou em animais sob 

indução ou adestramento.” (FREITAS FILHO, 1999, p. 29). 

A violência como já citada anteriormente, é vista como um fenômeno 

universal e recente que causa consequências negativas a sociedade, principalmente 

ao idoso, por serem indivíduos vulneráveis e acabam tendo seus direitos violados.  A 

violência contra o idoso pode ser dividida em duas partes: visível e invisível. A 

Primeira é vista através das lesões e mortes, a segunda ocorre sem haver danos 

físicos, são a depressão, medo e angustia. Ou seja, danos psicológicos. 

(DORNELLES; COSTA, 2003). 

 

“A violência contra a pessoa idosa pode ser definida como qualquer ato ou 
omissão que resulte em prejuízo à saúde ou bem estar do idoso. Em geral a 
violência é cometida por alguém que está em posição de confiança, seja 
pessoa da família, amigo, vizinho ou cuidador.” [...] (DORNELLES; COSTA 
2003, p. 153).  
 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), (2002), a violência 

contra a pessoa idosa é definida como: 

 
Ato de acometimento ou omissão que pode ser tanto intencional como 
voluntário. O abuso pode ser de natureza física ou psicológica ou pode 
envolver maus tratos de ordem financeira ou material. Qualquer que seja o 
tipo de abuso certamente resultará em sofrimento desnecessário, lesão ou 
dor, perda ou violação dos direitos humanos e uma redução na qualidade 
de vida do idoso. 

 

O idoso é violentando e violado de diversas maneiras e manifestações, 

identificando como principais formas de violência: estrutural, que está relacionada à 

questão social, os idosos pobres e desprotegidos. Institucional e familiar que se 

relaciona com a negligência e maus tratos. Estatal, com o descumprimento das leis e 

ausência de politicas publicas e até as expressões de violência física nas 

residências. (PAZ; MELO; SORIANO, 2012). 
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É necessário considerar, que as violências contra pessoas mais velhas 
precisam ser vistas sob, pelo menos, três parâmetros: demográficos, sócios 
antropológicos e epidemiológicos. No primeiro caso, deve-se situar o 
recente interesse sobre o tema, vinculado ao acelerado crescimento nas 
proporções de idosos em quase todos os países do mundo. Esse fenômeno 
quantitativo repercute nas formas de visibilidade social desse grupo etário e 
na expressão de suas necessidades. No Brasil, por exemplo, dobrou-se o 
nível de esperança de vida ao nascer em relativamente poucas décadas, 
em uma velocidade muito maior que os países europeus que levaram cerca 
de 140 anos para envelhecer. (PAZ; MELO; SORIANO, 2012, p.59) 

 

A maioria dos idosos está na faixa dos 60 a 69 anos, onde atos de violência 

ocorrem com maior frequência, consistindo em 10% da população total. Com isso, a 

população idosa torna-se muito importante em nosso país e a violência contra essa 

camada da sociedade não pode passar despercebida no Brasil. (PAZ; MELO; 

SORIANO, 2012). 

Paz; Melo; Soriano (2012, p. 71) declara que a violência Institucional: 

  
Não empurra a faca no idoso ou o amarra na cadeira, ofendendo-o ou 
discriminando-o, mas, normatiza e regula como se dispusesse ou 
disponibilizasse a faca e a corda indiretamente nas mãos dos agentes da 
sociedade para que se realize, concretamente, a violência. Esta violência 
entre indivíduos, ou seja, recai como ato individual. Portanto, esta é de fato 
a maior violência praticada contra a condição humana. Assim, idoso, 
indivíduo, sociedade e estado travam um diálogo expresso nos diversos 
tipos de violência. 

 

A violência expressa uma relação de poder e de força. A força do poder 

implica assegurar o lugar do mais forte, com a submissão do outro através de 

mecanismos e estratégias que levem o individuo a obedecer ao dominante. O idoso 

apresenta uma historia de vida da sociedade, ligada ao poder que se desenha de 

forma diferente aos longos dos processos familiares e social. Os agressores dos 

idosos são em sua maioria filhos e filhas, ou seja, a família. Onde a maior 

vitimização são de mulheres, vitimas do machismo. (FALEIROS; BRITO, 2007) 

De acordo com Minayo (2005, p.13) “As violências e os maus tratos contra os 

idosos se referem a abusos físicos, psicológicos e sexuais; abandono, negligências, 

abusos financeiros e auto-negligência.”. 

Minayo (2005) relata que a violência contra idosos se manifestam de três 

formas: estrutural, que ocorre pela desigualdade social, interpessoal nas formas de 

interação e comunicação e de interação cotidiana e institucional, na aplicação ou 

omissão na gestão das politicas sociais pelo Estado e pelas instituições de 
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assistência.  O Idoso sofre diversos tipos de abusos que internacionalmente foram 

divididos por categorias para designar as várias formas de violências mais 

praticadas contra esta população. Dentre eles: Abuso físico, maus tratos físicos ou 

violência física, Abuso psicológico, violência psicológica ou maus tratos psicológicos, 

Abuso sexual, violência sexual, Abandono, Negligência, Abuso financeiro e 

econômico e ao auto- negligência que são explicados a seguir. 

O abuso físico, maus tratos físicos ou violência física são expressões 

referentes ao uso da força física para coagir o idoso a não realizar o que deseja. O 

abuso psicológico, violência psicológica ou maus tratos psicológicos representam as 

agressões gestuais e verbais com o foco de amedrontar o idoso.  (MINAYO, 2005) 

O abuso sexual, violência sexual visa conseguir excitação, relação sexual por 

meio de aliciamento, violência e ameaças. O abandono é uma forma de violência 

onde ocorre a ausência de responsáveis a prestarem socorro a uma pessoa idosa 

que necessite de atenção. A negligência refere-se a omissão de cuidados ao idoso 

por parte dos responsáveis familiares ou institucionais. (MINAYO ,2005) 

O abuso financeiro e econômico é a exploração impropria dos idosos ou do 

uso não consentido de seu dinheiro, ocorrendo no ambiente familiar. E a auto-

negligência relaciona-se a conduta do idoso em não querer cuidar de sua própria 

saúde. (MINAYO, 2005). 

Minayo (2003) ressalta que:  

 
[...] A negligência, conceituada como a recusa, omissão ou fracasso por 
parte do responsável pelo idoso em apartar-lhe os cuidados de que 
necessita, é uma das formas de violência mais presentes tanto em nível 
doméstico quanto institucional em nosso país. 
 

 

Minayo; Souza (2005) divide a violência contra o idoso em três tipos: 

estrutural, institucional e familiar. A primeira relaciona-se com aspectos derivados da 

desigualdade social, da pobreza e miséria. Onde no Brasil 25% dos idosos 

aposentados vivem com apenas três salários mínimos, com isso, a maioria deles são 

pobres. A violência institucional se realiza como uma agressão politica, realizada 

pelo Estado nas instituições públicas de prestação de serviços. E a violência familiar, 

que é a mais frequente forma de violência contra o idoso, ocasionando atos de 

negligencia contra as pessoas acima de 60 anos nos lares. Em que o agressor vive 

na mesma residência que a vitima, os filhos serem dependentes de seus pais, os 
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idosos dependerem da família, o abuso de álcool e drogas pelos filhos, entre outros 

sinais de vulnerabilidade risco ao idoso. 

 

Segundo Santos et. al. (2007, p.125): 

A violência praticada contra o idoso é inaceitável e os fatores que 
corroboram para que esse fenômeno cresça, em incidência, devem ser 
combatidos, através de políticas públicas eficientes que visem a 
desconstruir esse processo no seio da sociedade. 

 

2.3   CAUSAS DA VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO  

 

As causas mais frequentes de violência contra o idoso no Brasil se dão em 

acidentes de trânsito, quedas, homicídios e suicídios. Sendo os acidentes de trânsito 

a violência que mais mata as pessoas idosas no Brasil. (MINAYO, 2005). 

Minayo (2005, p. 21), declara que: 

  
Essas duas causas (acidentes de trânsito e quedas) fazem um ponto de 
confluência entre violências e acidentes, pois, as quedas podem ser 
atribuídas a vários fatores: fragilidade física, uso de medicamentos que 
costumam provocar algum tipo de alteração no equilíbrio, na visão, ou estão 
associados à presença de enfermidades como osteoporose. Mas costumam 
também ser fruto da omissão e de negligências dos que deveriam prestar 
assistência nas casas, nas instituições e nas comunidades em que vivem. 

 

Minayo (2005, p.22) ressalta que: 

 
As mortes, as lesões e os traumas provocados pelos meios de transporte e 
pelas quedas, dificilmente podem ser atribuídos apenas a causas 
acidentais. Pelo contrário, precisam ser incluídos em qualquer política 
pública que busque superar as violências cometidas contra os idosos. 

 

Nos casos de acidentes de trânsito, os idosos passam por desvantagens 

devido às dificuldades de movimentos, junto com a falta de respeito e as violências 

cometidas pelos motoristas e a negligência do poder público. Causando traumas, 

mortes e lesões provocadas pelo transporte e pelas quedas. (MINAYO, 2005). 

Os homicídios possuem alta significância na vitimização dos idosos, onde 

morrem mais homens do que mulheres. Também são elevadas as taxas de suicídios 

de idosos, onde também os homens se suicidam mais. (MINAYO, 2005). 

Segundo Dorneles e Costa (2003, p. 154), devemos ficar atentos a alguns 

fatores de risco para violência contra as pessoas idosas: 
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Qualidade no relacionamento dos idosos com seus filhos, no passado; A 
presença de estresse no cuidador; A presença de psicopatologia nas 
pessoas que as agridem; A deficiência mental/ou física do idoso; A relação 
de dependência entre a vítima e o abusador; O isolamento social do 
cuidador e do idoso; O abuso de álcool e/ ou drogas por parte do cuidador 
e/ ou do idoso; A violência intergeracional, onde adultos abusados durante a 
infância podem tornar-se abusadores de seus pais idosos doentes. 

 

Grinberg (1999, p.38) declara que: 

 
Poucos são os idosos que fazem denuncias de violência. O silencio tem 
varias razões. Muitos agredidos se sentem envergonhados e temem as 
consequências da queixa: o revide maior ainda do agressor. Muitos 
dependem dos algozes e temem que a situação piore ainda mais, caso o 
fato tornar-se publico. Muitos morrem, sem admitir que foram vitimas de 
violência. 
 

Em muitas situações o idoso se sente excluído da sociedade e de suas 

famílias e atos de negligência familiar como o abandono em asilos, desatenção, 

agressões físicas e verbais afetam a vida do idoso, trazendo consequências 

negativas para essa camada da sociedade, como por exemplo, a depressão, 

impulsionam no idoso o desejo de cometer o suicídio ou ser assinando, tornando-se 

um exemplo de causas de violência contra o idoso em nossa sociedade. (MINAYO; 

SOUZA, 2005). 

Existem dispositivos públicos de proteção aos idosos, vitimas de violência. 

Dentre eles: os Conselhos Nacionais e locais de Direitos dos Idosos, os SOS Idoso, 

os Ligue- Idoso e muitos outros. Existem também as Delegacias Especializadas de 

Atendimento e Proteção aos Idosos. O Ministério Público e a Defensoria Pública, 

também cumpre um papel de defesa desse grupo social. (MINAYO ; SOUZA, 2005). 

 
A nova legislação garante: o envelhecimento é um direito personalíssimo. 
Como pessoa humana e sujeito de direitos civis, aos velhos brasileiros são 
assegurados respeito, liberdade e dignidade. Existem hoje, no País, 
suficientes dispositivos legais para o enfrentamento da violência contra o 
idoso. Ninguém pode duvidar que o Estatuto do Idoso é um excelente 
dispositivo legal, por meio do qual, a sociedade dá um passo decisivo no 
reconhecimento da cidadania desse grupo social, do seu protagonismo e de 
sua contribuição passada e atual. Ao aprovar essa lei, os brasileiros 
redefiniram o lugar do idoso no ciclo da vida comunitária, chamando-o a se 
integrar na esfera política, no mundo do trabalho, na produção da cultura e 
da vida social. (MINAYO; SOUZA, 2005, p.158) 
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3. AS LEIS DE PROTEÇÃO DO IDOSO  

 
3.1 A PNI – POLÍTICA NACIONAL DO IDOSO 

 
A Política Nacional do Idoso (PNI), foi aprovada no Brasil, em 4 de janeiro de 

1994, lei 8.842, regulamentada em 3 de julho de 1996 através do Decreto 1.948/96. 

Cria o Conselho Nacional do Idoso e dá outras providências. É a primeira lei 

brasileira que assegura os direitos da população idosa, ou seja, essa política 

apresenta um conjunto de ações governamentais que tem por intuito assegurar os 

direitos de cidadania da população idosa no Brasil. 

 

[...] A lei é voltada para todos os segmentos sociais e áreas da vida 
humana, pois apenas uma abordagem intersetorial ampla pode garantir 
mudanças no modo como a sociedade está configurada, impactando de 
forma positiva no processo de envelhecimento (que começa quando 
nascemos segundo vários autores). Essas mudanças devem acontecer 
tanto do ponto de vista cultural, considerando nossas relações com o 
envelhecimento e com as pessoas idosas, quanto no social, redefinindo os 
papéis exercidos pelo idoso em nosso meio. (SOLHA; GALLEGUILHOS, 
2015, p. 12) 
 

 

Na Introdução da PNI, mostra-se que a participação do idoso na sociedade é 

de extrema relevância para a melhoria das condições de vida dessa camada da 

população, que as relações sociais não devem apresentar discriminação e que os 

idosos devem ser protegidos quando apresentarem condição de vulnerabilidade. 

(SOLHA; GALLEGUILHOS, 2015) 

Uma das determinações importantes da lei é a Criação dos Conselhos de 

Idosos, sendo esses espaços de participação popular, voltadas para os idosos e 

segmentos que defendem seus direitos. Os conselhos devem contribuir para que os 

idosos participem da formulação de politicas publicas nas diversas áreas da vida. 

Com isso, os Conselhos apresentam a função de fiscalizar a implantação e 

implementação das politicas publicas, ajudando na avaliação de suas ações e 

impactos. (SOLHA; GALLEGUILHOS, 2015) 

 
A PNI deixa claro que o idoso deve estar inserido preferencialmente em sua 
família, e que essa é corresponsável no cuidado e na defesa do idoso, pois 
o dever do Estado e da sociedade não substitui ou exclui o da família. O 
asilamento do idoso deve ser feito apenas quando esse não possua 
condições de sobrevivência, como no caso da ausência de família e de rede 
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de apoio, como amigos e outros cuidadores [...]. (SOLHA; GALLEGUILHOS, 
2015, p. 12) 
 

 

A PNI apresenta em sua estrutura seis capítulos e vinte e dois artigos, dos 

quais nove foram vetados e oito referem-se à criação do Conselho Nacional do 

Idoso. Em seus artigos destacam-se os direitos da população idosa. Como o direito 

a cidadania, não discriminação, diversidade etária, cultura, esporte, saúde, lazer, 

assistência social, atualização, entre outros. 

A PNI foi implantada em um momento que a população idosa ainda era 

desvalorizada pela sociedade e que o índice de longevidade não parava de 

aumentar. Com isso, a PNI foi criada com o intuito de transformar o sistema de 

proteção social que até então, apresentava um viés assistencialista, para um 

sistema de cidadania. Através desta lei, o idoso passa a participar da sociedade 

como um cidadão de direitos, assegurando uma vida digna a esta população. 

De acordo com a PNI, capitulo I, artigo 1º: “A política nacional do idoso tem 

por objetivo assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para promover 

sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade.”. (BRASIL, 1994). 

Conforme a PNI, capitulo II, artigo 3º, a política nacional do idoso reger-se-á 

pelos seguintes princípios: 

 

I - a família, a sociedade e o estado têm o dever de assegurar ao idoso 
todos os direitos da cidadania, garantindo sua participação na comunidade, 
defendendo sua dignidade, bem-estar e o direito à vida; 
 
II - o processo de envelhecimento diz respeito à sociedade em geral, 
devendo ser objeto de conhecimento e informação para todos; 
 
III - o idoso não deve sofrer discriminação de qualquer natureza; 
 
IV - o idoso deve ser o principal agente e o destinatário das transformações 
a serem efetivadas através desta política; 
 
V - as diferenças econômicas, sociais, regionais e, particularmente, as 
contradições entre o meio rural e o urbano do Brasil deverão ser observadas 
pelos poderes públicos e pela sociedade em geral, na aplicação desta lei. 
(BRASIL, 1994). 
 

A PNI no artigo 4º seleciona as diretrizes da Politica Nacional do Idoso, que 

visam:  

 I - viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio 
do idoso, que proporcionem sua integração às demais gerações; 
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   II - participação do idoso, através de suas organizações representativas, 
na formulação, implementação e avaliação das políticas, planos, programas 
e projetos a serem desenvolvidos; 

   III - priorização do atendimento ao idoso através de suas próprias famílias, 
em detrimento do atendimento asilar, à exceção dos idosos que não 
possuam condições que garantam sua própria sobrevivência; 

  IV - descentralização político-administrativa; 

  V - capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria 
e gerontologia e na prestação de serviços; 

   VI - implementação de sistema de informações que permita a divulgação 
da política, dos serviços oferecidos, dos planos, programas e projetos em 
cada nível de governo; 

  VII - estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de 
informações de caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais do 
envelhecimento; 

 VIII - priorização do atendimento ao idoso em órgãos públicos e privados 
prestadores de serviços, quando desabrigados e sem família; 

 IX - apoio a estudos e pesquisas sobre as questões relativas ao 
envelhecimento. (BRASIL, 1994) 

A PNI, capítulo IV, artigo 10º, relata sobre as competências dos órgãos e 

entidades públicos na implementação da Politica Nacional do Idoso em setes áreas, 

sendo elas: na área de promoção e assistência social, em que ocorre a prestação de 

serviços para o atendimento das necessidades básicas da população idosa. Na área 

da saúde, na qual, garante ao idoso a assistência à saúde. Na área da educação, 

em que adequa programas educacionais destinados ao idoso. Na área de trabalho e 

previdência social, que garante mecanismos que impeçam a discriminação do idoso 

no mercado de trabalho e prioriza o atendimento ao idoso nos benefícios 

previdenciários. Na área de habitação e urbanismo, que destina programas 

habitacionais ao idoso. Na área de justiça, que promove e defende os direitos do 

idoso e por ultimo, na área de cultura, esporte e lazer em que garante, incentiva , 

valoriza e assegura o idoso a participar de atividades culturais, esportivas e de lazer. 

(BRASIL, 1994) 

Como previsto, no artigo 3º, inciso IV, da PNI, o idoso deve ser principal 

objeto das transformações a serem efetivadas desta politica. Com isso, é relevante 

que ocorra a participação ativa desta camada da sociedade na luta por garantia de 

direitos. (BRASIL, 1994) 
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Silva (2005, p.05) afirma que: 

Apesar do caráter inovador e do avanço da PNI, há muito a ser feito até que 
os direitos sociais sejam plenamente respeitados e levados a sério, haja 
vista que a concretização dos direitos sociais em instrumentos legais como 
Constituições, códigos, e estatutos na implicam necessariamente o 
cumprimento dos mesmos na prática. Em países em via de 
desenvolvimento como o Brasil, o aparato legal contempla os direitos 
sociais, porém a realidade desmitifica a letra morta da lei. É consabido que 
as politicas públicas de proteções sociais, embora tenha como principio 
básico a garantia de direitos sociais, o cidadão comum não possui meio 
e/ou mecanismos legais para exigir o cumprimento da Lei perante o Estado. 
As consequências são as mais diversas: descaso, descumprimento e 
negligência dos direitos sociais “teoricamente” assegurados aos idosos. 
Exatamente a faixa etária merece cuidados especiais devido a tendência do 
surgimento de doenças crônicas que podem ocasionar fragilidades e gerar 
por consequência o isolamento social.  

 

3.2   ESTATUTO DO IDOSO 

O Estatuto do Idoso, Lei 10.7414, foi instituído em 2003, definindo medidas de 

proteção à população idosa, com idade igual ou superior a 60 anos e 

consequentemente a garantia de seus direitos, visando o bem estar dos idosos 

brasileiros. O Estatuto do Idoso contém 118 artigos e legitima os direitos previstos na 

Politica Nacional do Idoso e instituindo penas severas a quem desrespeita ou 

abandona a população idosa. 

O Estatuto do Idoso define em seu artigo 3º que: 

É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e dor poder publico 
assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, 
à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao 
trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência 
familiar e comunitária. (BRASIL, 2003) 

Consistem na lei todos os direitos do idoso, as atribuições dos órgãos 

públicos na área da Assistência Social, social, habitação, justiça e da previdência 

social. Destaca-se na área da saúde, o atendimento preferencial do idoso no 

Sistema Único de Saúde (SUS), além do acesso aos serviços, à lei determina que 

idosos internados tenham o direito a um acompanhamento durante esse período. 

(SOLHA; GALLEGUILHOS, 2015) 

O direito à vida é o primeiro direito das pessoas, e quer dizer que ninguém 
tem do direito de tirar a vida de outra pessoa, nem o Estado ou outra 
pessoa. Além disso, esse direito traz outro dentro de si: o direito de viver, 
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quer dizer, viver de forma digna, dentro de uma sociedade que respeite 
nossas necessidades básicas (alimentação, moradia, segurança, amor e 
afeto). (SOLHA; GALLEGUILHOS, 2015, p.21) 

No Estatuto do Idoso, há dois princípios que merecem destaque: o principio 

de proteção integral e o principio da absoluta prioridade ao idoso. O primeiro 

consagra aos idosos os direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais e o 

segundo, o estatuto afirma o atendimento preferencial e imediato e individualizado 

junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços a sociedade.  

Outro assunto abordado no estatuto refere-se à violência e abandono, o idoso 

não poderá sofrer nenhum tipo de violência, negligência, crueldade, descriminação, 

abandono ou opressão e todo atentado a seus direitos, será punido e condenado a 

penas, conforme a lei. (BRASIL, 2003) 

Quanto ao acesso à educação, cultura, esporte e lazer, os idosos têm direito 

a atividades educativas adequadas as suas condições. E Todo o idoso tem direito a 

50% de desconto em atividades de cultura, lazer ou esporte.  A participação do 

idoso nas atividades culturais é muito rica, pois eles possuem olhares diferentes 

sobre o cotidiano, com sua experiência de vida. (SOLHA; GALLEGUILHOS, 2015) 

O esporte e o lazer possuem um significado importante para esse grupo 
social, pois abrem novas oportunidades de socialização e desenvolvimento 
pessoal. Não podemos deixar de considerar que a maior parte dos idosos 
trabalhou muito durante suas vidas, com poucas chances de dedicarem seu 
tempo livre para o lazer, e muitas vezes não sabem o que fazer com o 
tempo que tem disponível após a aposentadoria, e passam a se dedicar 
somente à família, cuidando dos parceiros ou netos. (SOLHA; 
GALLEGUILHOS, 2015, p.24) 

No que tange ao trabalho, o idoso possui direito a trabalhar e a 

profissionalização garantidos pelo Estatuto. Sendo o Estado o responsável por criar 

condições para a população idosa exercer suas atividades de forma segura. O 

trabalho do idoso deve ser livre de discriminação, sendo proibido de fixar limite de 

idade para a contratação. (SOLHA; GALLEGUILHOS, 2015) 

Quanto a Previdência Social e a Assistência Social, todo idoso tem direito a 

aposentadoria ou ao beneficio de prestação continuada (BPC), nos termos da Lei 

Orgânica Da Assistência Social (LOAS), aos idosos a partir de sessenta e cinco 

anos, que não possuem meios para prover sua subsistência, nem de tê-la por sua 
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família, para a manutenção de sua sobrevivência. O valor mínimo para a 

aposentadoria é de um salario mínimo vigente. (BRASIL, 2003) 

O idoso em relação aos programas habitacionais, apresentando condições 

cognitivas pode escolher onde e como irá morar, não sendo imposto pela sociedade. 

A lei prevê que os idosos tem prioridade para aquisição de imóveis em programas 

habitacionais e que devem existir residências para atender o publico idoso. (SOLHA; 

GALLEGUILHOS, 2015) 

O Estatuto do Idoso em seu artigo 37º afirma que: “O Idoso tem direito a 

moradia digna, no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhado de seus 

familiares, quando assim o desejar, ou, ainda, em instituição publica ou privada.” 

(BRASIL, 2003). 

Nos transportes coletivos os idosos, maiores de sessenta e cinco anos, 

possui gratuidade nos transportes coletivos públicos urbanos e semiurbanos, exceto 

nos serviços seletivos e especiais, bastando apenas à apresentação de documento 

de identidade. Nos transportes interestaduais, o Estatuo do Idoso garante a reserva 

de duas passagens gratuitas, para idosos com renda igual ou inferior a dois salários 

mínimos. Caso os assentos estiverem ocupados, será concedido um desconto de 

50% aos idosos, considerando-se sua renda. (BRASIL, 2003) 

Em relação ao acesso a justiça, Solha; Galleguilhos (2015, p. 25) declara que: 

Em caso de desrespeito aos direitos do idoso, seja ele previsto na 
legislação vigente ou em situações não previstas pela, podem ser 
acionados o Ministério Publico ou as Delegacias do Idoso, Além disso, idoso 
possui prioridade no julgamento e seus processos judiciais.  

Com a aprovação do Estatuto do Idoso em 2003, foi destacado o papel da 

família, sociedade e poder publico em assegurar os direitos básicos da população 

idosa. Contudo, essa faixa populacional sofre inúmeros atos de violência, objeto 

desse trabalho como já citado no capitulo anterior. O Estatuto criou leis que pune e 

condena atos que privam o idoso de exercer sua cidadania. Que se encontra no 

titulo VI, capitulo II, do Estatuto do Idoso. Pela sua relevância, tornou-se imperioso 

transcrevê-lo em alguns de seus artigos: 
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Art. 97 – Deixar de prestar assistência ao idoso, quando possível fazê–lo 
sem risco pessoal, em situação de iminente perigo, ou recusar, retardar ou 
dificultar sua assistência à saúde, sem justa causa, ou não pedir, nesses 
casos, o socorro de autoridade publica.  
Art. 98 – Abandonar o idoso em hospitais, casas de saúde, entidades de 
longa permanência, ou congêneres, ou não prover suas necessidades 
básicas, quando obrigado por lei ou mandado. 
Art. 99 – Expor a perigo a integridade e a saúde, física ou psíquica, do 
idoso, submetendo – o a condições desumanas ou degradantes ou privando 
– o de alimentos e cuidados indispensáveis, quando obrigado a fazê-lo, ou 
sujeitando-o a trabalho excessivo ou inadequado. (BRASIL, 2003) 
 

O Estatuto do Idoso é uma conquista da população brasileira como politica 

publica e vem exercendo com eficácia sua função em busca de qualidade de vida 

dos idosos, estabelecendo direitos, deveres e prevendo penas aos atos que violem 

os direitos dos idosos, a fim de combater atos de violência, opressão, discriminação 

a essa camada social. 
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4. A ATUAÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL NO ENFRENTAMENTO DA 

VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO NO CREAS 

A Assistência Social como uma politica de direitos passou a vigorar a partir 

das Constituição Federal de 1988, visando assegurar direitos a população através 

de serviços prestados pelo Estado e pela sociedade aos indivíduos em situação de 

vulnerabilidade. (SPOSATI, 2004) 

 [...] A Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS (Lei nº 8.742/1993) - 

ratificou e regulamentou os artigos 203 e 204 da Constituição Federal, 
assegurando a primazia da responsabilidade do Estado na gestão, 
financiamento e execução da política de Assistência Social. Sua 
organização, em todo país, tem respaldo legal na diretriz da 
descentralização político – administrativa, coroando, portanto, o pacto 
federativo ao estabelecer responsabilidades e atribuições entre os três 
entes federados e considerar o comando único das ações em cada esfera 
de governo.  (BRASIL, 2011, p. 12) 

Com a PNAS (Politica Nacional de Assistência Social), aprovada pela 

Resolução n.145, de 15 de outubro de 2004: 

 Explica-se e torna-se claro as diretrizes para a efetivação da Assistência 
Social como direito de cidadania e responsabilidade do Estado. À PNAS 
seguiu-se o processo de construção e normatização nacional do Sistema 
Único de Assistência Social (SUAS), aprovado em julho de 2005. O Suas 
está voltado à articulação em todo o território nacional das 
responsabilidades, vínculos e hierarquia, do sistema de serviços, benefícios 
e ações de assistência social de caráter permanente ou eventual, 
executados e providos por pessoas jurídicas de direito publico sob critério 
de universalidade e de ação em rede hierarquizada e em articulação com 
iniciativas da sociedade civil. (COUTO et al., 2014, p.61) 

A PNAS e o SUAS (Sistema Único de Assistência Social) ampliam o conceito 

de usuários da Assistência Social contida na abordagem por segmentos (criança, 

adolescente, idoso, população em situação de rua, portadores de deficiência, entre 

outros) ampliando para a identificação de indivíduos, grupos e famílias em situações 

de pobreza, risco e vulnerabilidade social. (COUTO et al., 2014) 

A PNAS situa a Assistência Social como Proteção Social não contributiva, 

apontando para a realização de ações direcionadas para proteger os cidadãos 

contra riscos sociais inerentes aos ciclos de vida e para o atendimento de 

necessidades individuais ou sociais. (COUTO et at., 2014, p. 64) 
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Para a efetivação da proteção social, o SUAS dispõe de duas modalidades de 

atenção: Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE) (de alta e 

media complexidade). A Proteção Social básica apresenta caráter preventivo e 

processador da inclusão social. Os serviços da PSB deverão ser executados de 

forma e direta e indireta no CRAS (Centro de Referência Da Assistência Social). A 

Proteção Social Especial volta-se a indivíduos e grupos que se encontram em 

situação de alta vulnerabilidade pessoal e social. (COUTO et al., 2014) 

A Proteção Social Especial destinam-se ao enfrentamento de situações de 

risco em famílias cujos direitos tenham sido violados e/ou em situações nos quais já 

tenha ocorrido o rompimento dos laços familiares e comunitários. Sendo 

coordenados pelo CREAS (Centro de Referência Especializado Da Assistência 

Social), visando à orientação e o convívio sociofamiliar e comunitário, além do 

encaminhamento aos serviços (gestão compartilhada com o Poder Judiciário, o 

Ministério Publico e outros órgãos do Executivo). (COUTO et al., 2014) 

O Assistente Social atua no enfrentamento da violência contra o idoso no 

CREAS, por se tratar de uma unidade em que atende indivíduos que tiverem seus 

direitos violados, ocasionados por abandona, perda de vínculos, violência, 

exploração, entre outros. O serviço de Proteção Social Especial se subdivide em 

serviços de media complexidade e alta complexidade. (COUTO et al., 2014) 

A Proteção Social Especial de média complexidade são aqueles que 

oferecem atendimentos as famílias, seus membros e aos indivíduos com direitos 

violados, mas cujos vínculos familiares e comunitários não foram rompidos. A 

Proteção Social Especial de Alta complexidade é ofertada serviços de acolhimento 

institucional para idosos, destinado a indivíduos com vínculos familiares rompidos ou 

fragilizados, cujos atendimentos são oferecidos através da Casa lar, Casa de 

Passagem, entre outros. (COUTO et al., 2014) 

O Assistente Social cabe assegurar proteção social e atendimento ao idoso 

em situação de violência, buscando o fortalecimento dos vínculos familiares, a 

proteção da família e promovendo a inclusão das famílias no sistema de proteção 

social e nos serviços públicos e a reparação de danos e da incidência de violação de 

direitos. 
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[...] o trabalho social ofertado no CREAS pauta-se na ética e no respeito à 
dignidade e diversidade, sem discriminações ou restrições decorrentes de 
condições socioeconômicas, nível de instrução formal, crença ou religião, 
diversidade sexual, raça e/ou etnia, idade, gênero, deficiência ou 
dependência de cuidados, procedência do meio urbano ou rural, etc. Seu 
caráter especializado exige a condução por profissionais devidamente 

habilitados e capacitados, que partilhem desta concepção. (BRASIL, 2011, 
p.31) 
 

O Assistente Social deve buscar ser propositivo para contribuir com as 

condições de vida da população idosa. Por isso é necessário que o profissional 

esteja guiado pelo projeto ético político da profissão e no seu Código de Ética. 

É necessária a busca constante de aperfeiçoamento profissional para intervir 

na expressão da questão social, como é o caso da violência contra o idoso. 

Buscando formas para atender essa demanda de uma maneira que alerte a 

população sobre está pratica e suas consequências. Mostrando a importância do 

idoso na sociedade. São muitos os desafios que se colocam para o profissional de 

Serviço Social que precisa ter uma postura que atenda adversidades do cotidiano 

profissional no enfrentamento da questão da violência. 

 
[...] é importante enfatizar que, no que diz respeito à oferta de Serviços, 
compete ao CREAS, por sua vez, coordenar a execução dos serviços por 
ele ofertados, o que implica, necessariamente, dentre outros aspectos já 
mencionados: planejar ações a serem desenvolvidas no âmbito dos 
Serviços, tendo em vista o atendimento qualificado à população; coordenar 
os trabalhos em equipe, tendo em vista assegurar sua integração, a 
interdisciplinaridade e a convergência de ações entre os diferentes serviços 
ofertados; propiciar o acompanhamento e a avaliação continuados das 
ações desenvolvidas no âmbito do Serviço, que permitam a reflexão 
conjunta e a identificação de ajustes e aprimoramentos necessários para a 
qualificação da atenção ofertada. (BRASIL, 2011, p. 50) 
 
 

O Assistente Social para atuar no enfrentamento da violência contra o idoso 

no CREAS deve orientar-se pela garantia das seguranças socioassistenciais, 

conforme previsto na PNAS 2004, são elas: Segurança de Acolhida, Segurança de 

Convívio ou Vivência Familiar e Segurança de Sobrevivência ou de Rendimento e de 

Autonomia. (BRASIL, 2011) 

 

Segurança de Acolhida: para sua garantia, o CREAS deve dispor de 
infraestrutura física adequada e equipe com capacidade técnica para a 
recepção e escuta profissional qualificada, orientada pela ética e sigilo e 
pela postura de respeito à dignidade, diversidade e não discriminação. A 
acolhida pressupõe conhecer cada família e indivíduo em sua singularidade, 
demandas e potencialidades e proporcionar informações relativas ao 
trabalho social e a direitos que possam acessar, assegurando-lhes 
ambiência favorecedora da expressão e do diálogo. Finalmente, a oferta de 
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serviços pelo CREAS deve ter consonância com as situações identificadas 
no território, para que as famílias e indivíduos possam encontrar a acolhida 
necessária às suas demandas.  
Segurança de Convívio ou Vivência Familiar: sua materialização, no 
CREAS, requer a oferta de serviços de forma continuada, direcionados ao 
fortalecimento, resgate ou construção de vínculos familiares, comunitários e 
sociais. Deve, ainda, contribuir para a prospecção dos sujeitos na 
elaboração de projetos individuais e coletivos de vida, com a perspectiva de 
possibilitar a vivência de novas possibilidades de interação familiares e 
comunitárias, bem como a participação social, o que implica, 
necessariamente, em propiciar acesso à rede. 
Segurança de Sobrevivência ou de Rendimento e de Autonomia: a atenção 
ofertada no CREAS deve nortear-se pelo respeito à autonomia das famílias 
e indivíduos, tendo em vista o empoderamento e o desenvolvimento de 
capacidades e potencialidades para o enfrentamento e superação de 
condições adversas oriundas das situações vivenciadas. Nessa direção, o 
acompanhamento especializado ofertado no CREAS deve contribuir para o 
alcance de maior grau de independência familiar e pessoal e qualidade nos 
laços sociais, devendo, para tanto, primar pela integração entre o acesso a 
serviços, benefícios e programas de transferência de renda. (BRASIL, 2011, 
p. 24-25) 

 

 

A pratica profissional do Assistente Social no CREAS no enfrentamento a 

violência contra o idoso é de extrema relevância, pois participam do enfrentamento 

das expressões da questão social. A atuação do Assistente Social no CREAS esta 

pautada no código de ética da profissão e na lei n 8.662/93 que regulamenta a 

profissão. No art. 4º da lei n 8.662/93 determina as competências do assistente 

social: 

I elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a órgãos da 
administração pública, direta e indireta, empresas, entidades e organizações 
populares.  
II elaborar, coordenar executar e avaliar planos, programas e projetos que 
sejam do âmbito de Serviço Social com participação da sociedade civil;  
III encaminhar providências, e prestar orientação social a indivíduos, grupos 
e á população. (BRASIL, 1993) 

 

Simões (2014, p. 345) declara que: 

 
As políticas de proteção social especial, tendo como destinatária a 
população excluída, ponderam não somente a pressão dos fatores 
socioeconômicos e necessidades de sobrevivência, mas igualmente o 
contexto cultural, em que se originou a situação de risco e a modalidade de 
seus efeitos, assim como as dificuldades de auto-organização e de 
participação social. As linhas de atuação com as famílias em situação de 
risco devem abranger desde o acesso a serviços de apoio e sobrevivência 
material até sua inclusão em redes sociais de atendimento e de 
solidariedade, com intervenções organizativas em problemas específicos, o 
respeito a cidadania, o reconhecimento do grupo familiar, como referência 
afetiva e moral e a reestruturação das redes de reciprocidade social. 
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Segundo a PNAS (2004) o principal objetivo do CREAS é o fortalecimento dos 

vínculos familiares, garantia de proteção social aos indivíduos em situação de 

violência, combate ao preconceito e a prevenção do abandono. 

Os profissionais de serviço social atuam no CREAS através de visitas 

domiciliares aos usuários e utiliza-se de instrumentos como: pericia social, laudos, 

parecer social entre outros. O CREAS apresenta um serviço de proteção especial 

para pessoas idosas e suas famílias, cujo foco é atender as demandas dessa 

camada da sociedade, tendo como objetivo a garantia de direitos do idoso e seu 

bem estar social visando uma velhice digna e saudável e com uma qualidade de 

vida (SOUZA; OLIVEIRA; FERRI, 2013). 

O PAEFI (Serviço de proteção e atendimento especializado a famílias e 

indivíduos) é um serviço de proteção social especial de média complexidade que 

está descrito no documento da Tipificação Nacional de Serviços socioassistenciais, 

definido como:  

Serviço de apoio, orientação e acompanhamento a famílias com um ou mais 
de seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos. 
Compreende atenções e orientações direcionadas para a promoção de 
direitos, a preservação e o fortalecimento de vínculos familiares, 
comunitários e sociais e para o fortalecimento da função protetiva das 
famílias diante do conjunto de condições que as vulnerabilizam e/ou as 
submetem a situações de risco pessoal e social. (BRASIL, 2014, p. 29) 

O PAEFI, também atua no combate a violência contra o idoso, tendo como 

principal finalidade o fortalecimento do idoso como cidadão de direitos, sendo 

desenvolvido no CREAS (SOUZA; OLIVEIRA; FERRI, 2013). 

Existe o Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com deficiência, 

idosas e suas famílias, também descrito no documento da Tipificação Nacional de 

Serviços socioassistenciais, realizado no CREAS. É definido como: 

 
Serviço para a oferta de atendimento especializado a famílias com pessoas 
com deficiência e idosos com algum grau de dependência, que tiveram suas 
limitações agravadas por violações de direitos, tais como: exploração da 
imagem, isolamento, confinamento, atitudes discriminatórias e 
preconceituosas no seio da família, falta de cuidados adequados por parte 
do cuidador, alto grau de estresse do cuidador, desvalorização da 
potencialidade/capacidade da pessoa, dentre outras que agravam a 
dependência e comprometem o desenvolvimento da autonomia. (BRASIL, 
2014, p. 37) 
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De acordo com Giddens (1991, p. 39) “O profissional de Serviço Social traz 

em sua bagagem o compromisso com a justiça social. A busca incessante por 

garantia de direitos aos não esclarecidos, excluídos e vulneráveis é um desafio 

presente no cotidiano do assistente social.”. 

 
“Um dos maiores desafios que o Assistente Social vive no presente é 
desenvolver sua capacidade de decifrar a realidade e construir propostas de 
trabalho criativas e capazes de preservar e efetivar direitos, a partir de 
demandas emergentes no cotidiano. Enfim, ser um profissional propositivo e 
não só executivo.” (IAMAMOTO, 2000, p.20). 

O Assistente Social apresenta um viés para atender as questões relacionadas 

à violência contra o idoso. Segundo Minayo (2003, p.790): 

 Em qualquer política de prevenção e atenção à violência contra os idosos, 
atualmente, precisa-se considerar as diferentes formas de configuração do 
problema. Devem ser objeto de atenção: políticas públicas que redefinam, e 
forma positiva, o lugar do idoso na sociedade e privilegiem o cuidado, a 
proteção e sua subjetividade, tanto em suas famílias como nas instituições, 
tanto nos espaços públicos como nos âmbitos privados [...]. 

O trabalho em equipe favorece a atuação do Assistente frente à situação de 

violência contra o idoso. De Acordo com o CFESS - Conselho Federal de Serviço 

Social. Resolução 557/2009: 

Considerando que o profissional assistente social vem trabalhando em 
equipe multiprofissional, onde desenvolve sua atuação, conjuntamente com 
outros profissionais, buscando compreender o indivíduo na sua dimensão 
de totalidade e, assim, contribuindo para o enfrentamento das diferentes 
expressões da questão social, abrangendo os direitos humanos em sua 
integralidade, não só a partir da ótica meramente orgânica, mas a partir de 
todas as necessidades que estão relacionadas à sua qualidade de vida. 
(Brasil, 2009)  

Em relação à violência contra os idosos, o Assistente Social exerce um 

trabalho em rede com profissionais de outros órgãos competentes, dentre eles: 

Ministério Publico, defensoria publica, Conselho municipal do Idoso, Conselho 

Estadual do Idoso ou Conselho Nacional do idoso, entre outros. (FERREIRA et al., 

2012) 

O Assistente Social é um profissional preparado para lidar com as politicas 

publicas e programas de governo com o intuito de assegurar os direitos da 

população idosa que sofre violência. Além de proporcionar ao idoso um ambiente 
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saudável na qual esta camada da população não se sinta como inútil perante a 

sociedade. (MOURA et al. 2015) 

O atendimento ao idoso vitima de violência, deve ser articulado, não só com 
a política de saúde, mas com varias políticas publicas que visem o 
tratamento, a recuperação e a manutenção do bem estar do idoso. Assim, a 
presença do Assistente Social é de suma importância, tanto para 
investigação das relações sociais estabelecidas por esse idoso, quanto na 
realização dos encaminhamentos necessários. (MOURA et al. 2015, p. 30) 

Segundo Veras (2010, p. 2671): 

O que ocorre é que o país mudou, envelheceu, e este segmento etário é 
hoje protagonista na sociedade. Portanto, entre algumas das inúmeras 
ações que devem ser realizadas para as comunidades e para as famílias 
está o estímulo a programas que promovam uma educação gerontológica, 
visando combater todas as formas de violência relatadas pelos próprios 
idosos e, particularmente, o preconceito contra a velhice. Só assim será 
possível construir uma sociedade mais justa, sintonizada ao momento atual 
e que seja capaz de respeitar e valorizar o cidadão idoso. Não custa lembrar 
que esse é um movimento em causa própria, pois envelhecer é um fato que 
ocorrerá para quase todas as pessoas da sociedade. 

O Assistente Social é capaz de promover a autovalorização do idoso, com o 

objetivo de promover a inclusão do idoso na sociedade, erradicando todas as formas 

de violência. Segundo Santos et. al (2007, p. 125): 

A violência praticada contra o idoso é inaceitável e os fatores que 
corroboram para que esse fenômeno cresça, em incidência, devem ser 
combatidos, através de políticas públicas eficientes que visem a 
desconstruir esse processo no seio da sociedade. 
 

Segundo dados do site Globo (2016), apresenta o número do Ministério da 

Justiça e Cidadania sobre as denúncias de violação de direitos da população idosa, 

sendo eles, 77% das denúncias são por negligência, 51% por violência doméstica, 

38% por abuso financeiro e econômico ou violência patrimonial e 26% por violência 

física ou maus tratos.  

De acordo com dados do site do Ministério Público do Estado do Rio de 

Janeiro (MPRJ, 2017) as denúncias de violência contra idosos crescem 130% em 

um ano, os números do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro indicam que 

a maior parte das vítimas é do sexo feminino; a maioria dos autores é da própria 

família. 

Ou seja, através desses dados, retirados do site globo e do MPRJ, mostra – 

se a importância da atuação do Assistente Social no combate a violação de direitos 

do idoso brasileiro, numero que cresce aceleradamente.  



 

 

39 

O Assistente Social para intervir na violência contra o idoso, que é uma 

expressão da questão social precisa ter domínio das três competências profissional, 

que são: competência ético – politica, apresentando uma postura “neutra”, 

competência teórico – metodológica, o profissional deve ser qualificado para 

conhecer a realidade social e a competência técnico – operativa , o profissional deve 

conhecer e se apropriar de um conjunto de habilidades técnicas para desenvolver 

ações profissionais para a população usuária. (SOUSA, 2008) 

O Assistente social também precisa está instrumentalizado através de 

trabalho direito para intervir na violência contra o idoso que são através de 

entrevistas, dinâmica em grupo, reunião, visita domiciliar, visita institucional. E 

também de trabalho indiretos que são atas de reunião, livros de registro, diário de 

campo, relatório social e parecer social. (SOUSA, 2008)  

O papel do Assistente Social no enfrentamento da violência contra o idoso é 

de extrema relevância, pois permite qualidade de vida e acesso aos direitos a esta 

camada da população e a conscientização da população jovem sobre as 

consequências da pratica da violência contra o idoso.  

Respeitar a pessoa idosa é tratar o próprio futuro com respeito, pois toda a 

sociedade que é jovem um dia irá envelhecer. É ensinar desde cedo, em casa, na 

escola ou em qualquer outro ambiente as consequências de atos negligentes e as 

perversas consequências que podem causar na vida do idoso, para assim ter uma 

sociedade mais saudável e tolerante as diferenças.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho possibilitou apresentar o papel do Assistente Social no CREAS 

frente à violência praticada contra o idoso, na perspectiva de solucionar a prática 

desta violência e descrever a importância do idoso na sociedade, através das leis 

que garantem os seus direitos. Pois são indivíduos vulneráveis e que precisam ter 

seus direitos defendidos e garantidos pela sociedade e órgãos públicos.  

Para atingir – se uma compreensão dessa realidade definiram - se objetivos, 

que através de pesquisas bibliográficas em livros, artigos, revistas e jornais de fontes 

acadêmicas, buscaram – se descrever, analisar ou verificar as relações entre fatos e 

fenômenos. Permitindo assim, que os objetivos propostos fossem realmente 

alcançados.  

A população mundial cresce aceleradamente, consequentemente ocorre à 

expansão do número de pessoas idosas, tornando – se um fenômeno recente, 

ocasionando mudanças na sociedade. A população idosa engrossa a massa 

excluída da sociedade devido à complexidade do idoso de adaptar - se ao mundo 

atual em que a tecnologia ganha cada vez mais espaço, com isso possuem seus 

direitos violados, ocasionando atos de violência, sento vitimas de preconceito e 

discriminação pela família e população, a violência é vista como um fenômeno 

universal e causa consequências negativas a esta camada da sociedade, por serem 

indivíduos vulneráveis.  

A população idosa possui seus direitos defendidos e garantidos através das 

leis de proteção social ao idoso, que buscam garantir qualidade de vida a está 

camada da sociedade. A PNI e o Estatuto do Idoso são leis que buscam assegurar 

os direitos de cidadania da população idosa no Brasil, visando o bem estar dos 

idosos brasileiros e instituindo penas severas a quem desrespeita ou abandona a 

população idosa. 

O Assistente Social atua no enfrentamento da violência contra o idoso no 

CREAS, por tratar - se de uma unidade onde são atendidos indivíduos que tiveram 

seus direitos violados. Buscando assegurar proteção social e atendimento ao idoso 

em situação de violência e inserindo o idoso na sociedade de maneira qualificada, 

rompendo com os preconceitos adquiridos ao longo da história. 

Através desta pesquisa, descobriu - se a relevância em investir no bem estar 

da população idosa, através de políticas públicas que atendam de forma eficaz o 
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idoso brasileiro e conscientize a sociedade sobre a consequência de atos de 

negligência a esses indivíduos vulneráveis e também o papel desempenhado pelo 

Assistente Social no combate a violência contra idoso, pois essa faixa etária 

populacional tem crescido aceleradamente.  

É necessária a contribuição de toda sociedade, para que haja a valorização e 

apropriação dos direitos inerentes à pessoa idosa, onde qualquer descumprimento 

pode ser denunciado ou cobrado por parte, por exemplo, do próprio Assistente 

Social no exercício de sua função. Pois a intervenção do Profissional do Serviço 

Social junto ao idoso e a sua família fornecem importantes contribuições para a 

garantia de direitos, mediante o acesso a rede de amparo existente no país.  

Com isso, pretendeu – se através deste trabalho, contribuir de forma 

produtiva para melhoria da sociedade, ocasionando contribuições à população 

idosa, principalmente os que sofrem violência, demonstrando a importância do idoso 

na sociedade, buscando superar as violências cometidas contra esse segmento 

social e assegurar que os idosos devem ser protegidos quando apresentarem 

condição de vulnerabilidade. 
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