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RESUMO 

 
 
 
O objetivo geral da presente tese foi apreender as representações sociais da mídia impressa 
e dos idosos acerca da violência, dos maus-tratos e da negligência contra as pessoas idosas. 
A violência contra a pessoa idosa foi tratada segundo um enfoque psicossociológico, por 
meio do arcabouço teórico da Psicologia Social, conduzido pela Teoria das Representações 
Sociais, de Moscovici, acompanhado das contribuições de Doise. O estudo compreendeu 
duas técnicas de pesquisa, uma de campo e outra documental. O locus da pesquisa de 
campo situou-se em espaços coletivos de atividades físico-recreativas de grupos de idosos 
localizados no município de João Pessoa, na Paraíba. Para a pesquisa documental, foram 
coletados materiais textuais, a partir de uma busca na internet, de notícias veiculadas em 
dois jornais impressos: a Folha de S. Paulo e O Norte. As palavras-chave utilizadas foram: 
“violência contra idosos”, “maus-tratos contra idosos” e “negligência contra idosos”. Na 
pesquisa de campo, vinte e oito idosos, com idade média de 71 anos de idade, responderam 
a um questionário sociodemográfico e de arranjos familiares, violência e maus-tratos e a 
uma entrevista em profundidade. Os conteúdos da entrevista foram tratados pela Análise 
Lexical do software Alceste, por meio dos procedimentos padrão e da análise cruzada. Este 
programa computacional também foi utilizado para o processamento das 126 notícias 
recolhidas a partir dos jornais investigados. Os dados coletados foram analisados pela 
estatística descritiva e inferencial (qui-quadrado). Os resultados da entrevista 
demonstraram que os idosos representaram socialmente a violência ancorando-a nas perdas 
do poder de gerirem as suas vidas e de serem sujeitos autônomos e no distanciamento dos 
seus referenciais ideológicos de família, de serem respeitados pelos filhos e de terem 
segurança afetiva e financeira. As notícias dos jornais veicularam representações sociais da 
violência ancoradas nos ganhos sociais experimentados pelas pessoas idosas, 
principalmente a partir da vigência do Estatuto do Idoso, que lhes garante assistência e 
direitos, na busca da valorização dos idosos ativos. Quando comparados os dois tipos de 
discurso, as representações sociais se aproximaram quando os conteúdos focalizavam os 
direitos dos idosos e as suas vivências da violência. Por outro lado, os discursos de 
distanciaram à medida que, no caso dos idosos, as falas denotavam os sofrimentos 
biopsicossociais decorrentes da sua estigmatização como seres excluídos socialmente, 
enquanto que para a mídia impressa, as ações sociais publicadas apontaram para a inclusão 
da pessoa idosa na vida da sociedade. Estes resultados foram discutidos à luz da literatura 
especializada, indicando bastante convergência dos achados. Procurou-se ainda levantar as 
limitações potenciais do estudo, apontar a sua aplicabilidade e sugerir os desdobramentos 
de futuras pesquisas e intervenções. 
 
Palavras-chave: violência; maus-tratos; negligência; idoso; mídia impressa; 
representações sociais. 
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ABSTRACT 

 
 
 

The main goal of this dissertation was to collect social representations from elder people 
and press about violence, abuse, and negligence against the elderly. In this dissertation 
violence against elder people was treated using a psycho sociological approach through a 
theoretical framework of the Social Psychology, conducted by the Social Representations 
Theory, from Moscovici, using the contributions of Doise. This study was composed by 
two technicals of research: a field and a documental research. The locus of the field 
research was public spaces used by elder people for recreational and physical activities, in 
Joao Pessoa, Paraiba. The documental research was done using internet searching tools to 
find news related to this study from two different newspapers: Folha de São Paulo, and O 
Norte. The keywords used were: "violence against elder people", "abuse against elder 
people", and "elder people negligence". In the field research, twenty-eight elders, 
averaging 71 years old, answered a social demographic, family arrangement, violence and 
abuse questionnaire, as well as a deep interview. The interview content was run through 
the Lexical Analysis from Alceste software through a standard procedure and crossed 
analysis. This software was also used to process 126 news collected from the press. The 
collected data was analyzed using descriptive and inferential statistics (chi square). The 
results from the interview showed that the elders socially represented the violence as the 
lost of the power of managing their lives and being independent, and the detachment of 
themselves from their ideological reference of family, as well as the lost of the respect of 
their children and the affective and financial security. The news released social 
representations of violence against elders based on the social gain experienced by the elder 
people, mainly through the Elderly Statute which assure them assistance and rights, 
searching for active elders valorization. When both of the speeches are compared, social 
representations got closer when the content focused the elderly rights and the violence 
experienced. On the other hand, speeches got further as, in the case of elders, the speech 
denoted bio psychosocial suffering because of their stigma as excluded beings. In the case 
of the press, published social actions pointed to the inclusion of the elderly into the 
society’s life. The results were discussed based on the current literature, indicating a lot of 
convergence in what was found. The study’s potential limitations were also searched, in 
order to point its applicability and suggest future research and interventions. 
 
Keywords: violence; abuse; negligence; elderly; press media; social representations. 
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 RESUMEN 
 
 
 

El objetivo general de esta tesis fue comprender las representaciones sociales de los 
medios de comunicación impresos y las personas mayores acerca de la violencia, el abuso 
y negligencia contra los ancianos. La violencia contra la persona de edad avanzada fue 
tratado de acuerdo con un enfoque psicosocial, a través del marco teórico de la psicología 
social, llevada a cabo por la Teoría de las Representaciones Sociales de Moscovici, junto 
con las aportaciones de Doise. El estudio consta de dos técnicas, uno de campo de 
búsqueda y otro por documentos. El locus de trabajo de campo estaba en espacios 
colectivos de recreación y actividades físicas para los grupos de ancianos ubicado en la 
ciudad de Joao Pessoa, Paraíba. Para la investigación documental, materiales textuales 
fueron recolectados en una búsqueda en Internet de todas las noticias impresas en dos 
periódicos: el periódico Folha de S. Paulo y O Norte. Las palabras clave utilizadas fueron 
"la violencia contra los ancianos", "maltrato contra las personas mayores" y "el abandono 
de los ancianos." En la investigación de campo, veintiocho participantes con una edad 
media de 71 años de edad respondieron a un cuestionario socio demográfico y sobre orden 
familiar, la violencia y maltrato y una profunda entrevista. El contenido de la entrevista 
fueron analizados por el  software de análisis léxico Alceste, por medio de procedimientos 
estándar y las comparaciones cruzadas. Este programa también se utilizó para el 
tratamiento de las 126 historias recogidas de los diarios estudiados. Los datos obtenidos 
fueron analizados por estadística descriptiva e por inferencia (chi-cuadrado). Los 
resultados de las entrevistas mostraron que los ancianos que representan la violencia social 
se ancla en las pérdidas de la facultad de manejar sus vidas y ser individuos autónomos y la 
lejanía de sus referencias ideológicas de la familia, siendo respetados por sus hijos y de 
disponer de seguridad emocional y financieramente. Las noticias de los periódicos 
transmitió las representaciones sociales de la violencia arraigada en las ganancias sociales 
experimentadas por las personas mayores, principalmente a partir de de la vigencia del 
Estatuto del Anciano, que les otorga derechos y la asistencia en la búsqueda de la 
recuperación de las personas mayores activas. Al comparar los dos tipos de discurso, las 
representaciones sociales se produjo cuando el contenido se centró en los derechos de las 
personas mayores y sus experiencias de violencia. Por otro lado, los discursos distanciados 
como en el caso de los ancianos, las líneas que denotan la angustia causada por el estigma 
biopsicosocial, como socialmente excluidos, mientras que para los medios de 
comunicación impresos, las acciones publicadas señaló a la inclusión social de las personas 
mayores en la sociedad.  Estos resultados se discuten a la luz de la literatura que indica  
convergencia de los resultados. Otro objetivo fue plantear las posibles limitaciones del 
estudio, destacando su aplicación y proponer el desarrollo de futuras investigaciones e 
intervenciones sobre el tema.  
 
Palabras claves: violencia, abuso, negligencia, los ancianos, los medios impresos, las 
representaciones sociales.  
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Observando-se a história da humanidade, pode-se constatar a ocorrência de 

períodos em que a violência permeia, de forma prevalente, as relações humanas. De acordo 

com Faleiros (2004), a violência se manifesta nas ocasiões em que são agudos os conflitos 

de idéias ou de interesses, podendo ser considerada como um dos traços mais marcantes da 

existência humana. Para Santos (2001, p. 107-108), a violência é “a relação social de 

excesso de poder que impede o reconhecimento do outro – pessoa, classe, gênero ou raça –

, mediante o uso da força ou da coerção, provocando algum tipo de dano, configurando o 

oposto das possibilidades da sociedade democrática contemporânea”.  

Em alguma medida, todos os mitos originários conhecidos da humanidade 

falam da luta fratricida como elemento constitutivo das organizações sociais. Na Bíblia, a 

história de Caim e Abel é um exemplo de como parece quase impossível falar de qualquer 

trajetória humana sem reconhecer a convivência com o uso da força, da experiência de 

dominação e das tentativas de exclusão do outro (Minayo, 2005b). Trata-se de uma forma 

de sociabilidade na qual se dá a afirmação de poderes legitimados por uma determinada 

norma social, o que lhe confere a forma de controle social.  

Todos os anos, um grande número de pessoas, entre crianças, mulheres e 

idosos, tanto na instituição familiar quanto em outras instituições sociais, tem sido vítima 

de abuso, violência, negligência, maus-tratos e discriminação, tendo seus direitos e sua 

cidadania cruelmente desrespeitados. Com grande frequência e gravidade, a violência é 

evidenciada nos diferentes espaços de convivência social e nos meios de comunicação de 

massa, constituindo uma questão que afeta os direitos humanos e que compromete a 

qualidade de vida dos cidadãos vitimados, sob o ponto de vista da saúde global e 

preventiva (Silva & Lacerda, 2007; Faleiros, 2004; Gaioli, 2004). 

Nos países desenvolvidos, a sociedade contemporânea tem sido caracterizada 

pela incorporação crescente de novos direitos de cidadania, dentre os quais a assistência à 
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saúde e os cuidados com a preservação da vida aparecem como principais conquistas. Os 

serviços médico-hospitalares podem ser considerados como os principais setores para a 

observação e o tratamento dos danos decorrentes da violência, tanto familiar quanto 

institucional. No entanto, apesar da violência poder ser caracterizada como um produto das 

políticas socioeconômicas, a sua identificação e a sua prevenção ainda se encontram 

distantes dos serviços de saúde, em boa parte dos países espalhados pelo mundo (Gaioli, 

2004). 

Por esta razão, urge compreender de forma aprofundada o fenômeno da 

violência, no que tange à sua conceituação, às suas formas de expressão e às suas 

implicações na vida dos cidadãos a ela submetidos. Na atualidade, reconhece-se o caráter 

complexo, polissêmico, subjetivo e controverso da violência, caracterizando-a como um 

problema multifacetado e multidimensional, assim como um fenômeno socialmente 

construído (Minayo & Souza, 2005; OMS, 2002). 

Segundo Santos (2001), a violência configura-se como um dispositivo de 

controle, aberto e contínuo. A violência social contemporânea caracteriza-se pela força, 

coerção e dano em relação ao outro, que são atos de excesso presentes nas relações de 

poder (seja no nível macro, do Estado1, seja no nível micro, entre os grupos sociais).  

Tendo em vista o caráter polissêmico da sua conceituação, a Organização 

Mundial de Saúde (OMS, 2002) define a violência como: 

 

                                                 
1 Estado. Um povo social, política e juridicamente organizado, que, dispondo de uma estrutura 

administrativa, de um governo próprios, tem soberania sobre determinado território. / Divisão política, 
administrativa e territorial de certos países (Brasil, Estados Unidos da América, México, Venezuela). / O 
governo, a administração superior de um país. Ferreira, A. B. de H. (2004). Novo Dicionário Eletrônico 
Aurélio Versão 5.0. Curitiba: Positivo. 
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(...) o uso intencional da força física ou do poder, real ou em ameaça, 

contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma 

comunidade, que resulte ou tenha grande probabilidade de resultar em 

lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou 

privação (p. 4). 

 

De acordo com Machado e Queiroz (2006), falar especificamente sobre a 

violência contra a pessoa idosa é adotar a terminologia sugerida pela organização inglesa 

Action on Elder Abuse (AEA). Endossada pela OMS, a caracterização feita pela AEA 

associa a expressão “maus-tratos e negligência” ao termo “violência”, significando “uma 

ação única ou repetida, ou ainda a ausência de uma ação devida, que causa sofrimento ou 

angústia, e que ocorre em uma relação em que haja expectativa de confiança” (AEA, 2007, 

p. 2). 

Para Minayo (2003), a negligência pode ser conceituada como a recusa, a 

omissão ou o fracasso, por parte do responsável pelo idoso, em conceder-lhe os cuidados 

de que necessita. No Brasil, a negligência é uma das formas de violência mais presentes, 

tanto no nível doméstico quanto no nível institucional e societal, ocasionando, 

frequentemente, lesões e traumas físicos, emocionais e sociais para a pessoa. 

As diversas conceituações de violência demonstram o caráter relacional do 

fenômeno, os agravos decorrentes do ato violento e a sua extensão, desde a esfera 

macrossocial até o fórum interpessoal dos pequenos grupos sociais. As abordagens de 

análise deste fenômeno podem enfatizar tanto os aspectos epidemiológicos e demográficos, 

como os estudos liderados pela OMS (2002), pelo Ministério da Saúde - MS (Brasil, 

2001a) e por Minayo (2006, 2005a, 2005b, 2003), quanto o aspecto psicossociológico, com 

a contribuição de diversos pensadores e pesquisadores (Faleiros, 2007, 2005, 2004; Santos, 

2001). Nesta tese, a violência contra a pessoa idosa é tratada distanciando-se das 
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abordagens puramente epidemiológicas e demográficas e convergindo para um enfoque 

psicossociológico.  

De acordo com Siqueira, Botelho e Coelho (2002), o fenômeno da violência 

contra a pessoa idosa tem aumentado em todo o mundo, em virtude do constatado aumento 

do envelhecimento da população humana. Observado nitidamente nas últimas décadas, 

esse processo de crescimento do envelhecimento demográfico ou populacional é 

impulsionado pela queda da taxa de natalidade e pelos avanços da biotecnologia, em todo o 

mundo, incluindo o Brasil. Tendo em vista as diferentes interpretações sobre quando se 

deve começar a denominar uma pessoa como idosa, nesta pesquisa adota-se o parâmetro 

cronológico, usado por órgãos nacionais e internacionais, considerando-se como idosa a 

pessoa com mais de 60 anos de idade (Brasil, 2003, 1994; IBGE, 2002; OMS, 2002). 

Nos países em desenvolvimento, os últimos trinta anos caracterizaram-se por 

um aumento de 123% no contingente populacional das pessoas idosas (ONU, 2002). No 

Brasil, no período entre 1970 e 2000, a faixa etária de 60 anos cresceu em 21,6%, enquanto 

que os idosos maiores de 80 anos atingiram um crescimento entre 47,8% e 65%. A região 

Sudeste concentrou quase a metade dos idosos com 60 anos ou mais, seguida pela região 

Nordeste (IBGE, 2008). Segundo a última pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, no que diz respeito à Síntese de Indicadores Sociais, divulgada em setembro de 

2008, a Paraíba é o Estado do Nordeste com maior percentual de idosos (11,2%). Quando 

comparado à população idosa brasileira, este Estado está em 3º lugar no ranking nacional 

de idosos, empatado com o Estado de São Paulo. 

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Humano - PNUD, de 

2009 (PNUD, 2009), revelou que o Brasil encontra-se em 75o lugar entre os países do 

mundo com alto Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Este posicionamento se 

mantém desde o relatório anterior da ONU, concernente ao período 2007-2008. O IDH é 
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estabelecido por meio de três dimensões: (i) uma vida longa e saudável, medida pela 

esperança de vida desde o nascimento; (ii) as metas relativas ao acesso à educação; e (iii) 

as condições de vida condigna. Assim, a longevidade dos indivíduos revela-se como um 

importante indicador de desenvolvimento humano de uma nação. Ao mesmo tempo, o 

ritmo acelerado de crescimento da taxa de participação dos idosos levanta importantes 

debates quanto à capacidade da sociedade em se adaptar a essa realidade em mutação 

(IBGE, 2008). 

De acordo com Santana (2007), esse espantoso crescimento faz do 

envelhecimento populacional brasileiro um fenômeno que suscita preocupações, dado o 

seu caráter inopinado. Enquanto que, nos demais países em desenvolvimento, a população 

envelheceu no mesmo ritmo do desenvolvimento das outras áreas sociais (economia, 

saúde, etc), no Brasil esse processo se deu antes que o país atingisse seu crescimento 

econômico e social.  Com isso, torna-se urgente a adoção de medidas governamentais e 

civis que atendam às necessidades de mudanças impostas pelo grande impacto do 

envelhecimento populacional nas várias esferas sociais, entre as quais se situam a saúde, a 

economia e as próprias relações sociais.  

Diante desta conjuntura, de acordo com Veras (2003), além estudo do perfil 

demográfico, faz-se necessário investigar a questão do envelhecimento a partir das 

mudanças culturais e sociais resultantes dessa ampliação do contingente de pessoas idosas. 

As repercussões das transformações sociais subjacentes ao envelhecimento ainda são 

pouco contempladas nos estudos da área, significando, no atual momento, o início de um 

processo em curso.  

Para Gaioli (2004), o aumento do número de idosos e a maior longevidade do 

ser humano não devem ser considerados como problemas, pois são conquistas decorrentes 

do processo de desenvolvimento social. Portanto, cabe à sociedade criar condições para 
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que o homem, ao viver mais tempo, possa usufruir de melhor bem-estar e qualidade de 

vida, considerando as alterações normais do processo de envelhecimento. Como o Brasil 

não se projetou adequadamente para atender às necessidades da população idosa, o 

envelhecimento é tratado como um problema e não como uma conquista, sendo os idosos 

vistos como um encargo para a família, para o Estado e para a sociedade (Jardim, Medeiros 

& Brito, 2006). 

Segundo Mendonça (2005), as discussões sobre a violência e maus-tratos 

contra a pessoa idosa são recentes no Brasil. Este tema começou a ter visibilidade somente 

na década de 90 do século passado, bem depois que a preocupação com a qualidade de 

vida dos idosos entrou na agenda da saúde brasileira. 

De acordo com Machado e Queiroz (2006), no início deste século a produção 

científica sobre este assunto ainda se apresenta bastante incipiente. Há necessidade de um 

volume maior de dados fidedignos e preditivos, que possam fornecer embasamento para a 

formulação de políticas de prevenção e fiscalização de casos que envolvam o abuso de 

qualquer natureza, tendo como vítima uma pessoa idosa. Além disso, Sacramento e 

Rezende (2006) acreditam que a violência e os maus-tratos contra os idosos não encontram 

nem um adequado e profícuo canal de publicidade, nem um lugar no mundo da ciência e 

nas práticas sociais. Esta é a razão pela qual este fenômeno é considerado como portador 

de uma “invisibilidade social”, que clama pelo estudo dos seus determinantes, antecedentes 

e consequências, no âmbito da vida e da saúde da população idosa. 

Por se tratar de um fenômeno socialmente construído, a violência e os maus-

tratos são representados de forma diferente entre as sociedades e entre os grupos de uma 

mesma sociedade. Em função disso, a abordagem social desta temática pode trazer 

importantes desdobramentos, no que concerne tanto à produção de conhecimento, quanto à 

intervenção em diversos segmentos da sociedade, se for estudada dentro de uma 
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perspectiva psicossociológica. Por esta razão, esta tese baseia-se no arcabouço teórico da 

Psicologia Social, sob o olhar psicossocial conduzido pela Teoria das Representações 

Sociais - TRS, de Moscovici (2003, 2001, 1981, 1978, 1961), acompanhado das 

contribuições de Doise (2002, 1993, 1992).  

Com base em tal fundamentação teórica, o objetivo principal é apreender as 

representações sociais elaboradas tanto pela mídia impressa quanto pelos idosos, acerca da 

violência, dos maus-tratos e da negligência contra as pessoas idosas. Para a análise das 

representações sociais, são considerados dois tipos de discurso: (i) o discurso das mídias 

impressas, constituindo um grupo de pertença abrangente, formado pelos proprietários, 

editores, jornalistas e leitores que produzem e veiculam as representações sociais 

ancoradas nas formas de saber, na ciência e no valor de verdade; e (ii) o discurso dos 

idosos, caracterizando um grupo de pertença construído pela linguagem e pela 

comunicação interpessoal, ancorando as representações sociais nas suas práticas e 

vivências, fundamentadas no valor de realidade.  

As representações sociais se referem a um fenômeno típico da sociedade 

moderna. Significam o conjunto de conceitos, afirmações e explicações que se originam no 

dia a dia, durante a comunicação e a cooperação entre indivíduos e grupos (Moscovici, 

2003). Para Doise (2002), as representações sociais são princípios organizadores de 

relações simbólicas entre indivíduos e grupos, decorrentes de esquemas de regulação 

próprios do indivíduo e das suas interações com o mundo social. 

Cabe destacar que a representação social não é construída num vácuo social. 

Na verdade, ela vai sendo compartilhada, socializada e representada no cotidiano das 

pessoas. Isso ocorre através das práticas e falas que elas escutam dos demais integrantes da 

comunidade, do que lêem, ouvem ou vêem nos meios de comunicação e das experiências 

vivenciadas no transcorrer da sua história de vida e da sua convivência social. Segundo 
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Moscovici (2003, p. 46), as representações sociais devem ser vistas “como uma maneira 

específica de compreender e comunicar o que já sabemos (...) tem como objetivo abstrair o 

sentido do mundo e introduzir nele ordem e percepções que reproduzam o mundo de forma 

significativa”. 

De acordo com alguns autores (Silva & Camargo, 2004; Alexandre, 2001), a 

mídia possui um papel fundamental para o conhecimento do senso comum, pois, ao 

popularizar para o leigo os conhecimentos produzidos pela ciência, age na produção e 

veiculação das representações sociais. Para Moscovici (2003), as representações sociais 

buscam explicitar como os saberes, em nível social, permitem à coletividade processar um 

dado conhecimento veiculado pela mídia, transformando-o numa propriedade impessoal, 

pública, que consente a cada indivíduo manuseá-lo e utilizá-lo de forma coerente com os 

valores e as motivações sociais da coletividade à qual pertence.  

No que diz respeito ao problema social da violência e maus-tratos contra os 

idosos, a teoria moscoviciana do senso comum parece servir de base para o pensamento de 

Minayo e Souza (2005). Essas autoras afirmam encontrar uma dimensão fundamentada no 

imaginário popular ou no senso comum a respeito da violência contra idosos, uma vez que 

a sociedade reproduz a idéia de que a pessoa vale o quanto produz e o quanto ganha. Neste 

sentido, os mais velhos, fora do mercado de trabalho e quase sempre ganhando uma 

pequena aposentadoria, podem ser descartados, sendo considerados, pela sociedade adulta 

e pelos próprios idosos, como inúteis ou como pesos mortos. Frequentemente, diversas 

expressões da violência e maus-tratos contra a pessoa idosa são tratadas como uma forma 

de agir “normal” e “naturalizada”, ficando ocultas nos usos, idéias, crenças, costumes e 

relações entre as pessoas.  

De acordo com Jardim, Medeiros e Brito (2006), no imaginário social o 

envelhecer está associado com o fim de uma etapa, sendo um sinônimo de sofrimento, 



10 
 

solidão, doença e morte. Neste imaginário, dificilmente se vê algum prazer de viver essa 

fase da vida. Compreende-se, assim, que o conhecimento desse sofrimento nesta fase da 

vida humana, levando em conta os seus aspectos biopsicossociais, pode ensejar o 

planejamento de intervenções que minimizem as perdas biológicas e psicossociais que 

acompanham o processo de envelhecimento (Néri, 2004).  

Em face dessas premissas, a presente tese se desenvolveu em torno de sete 

capítulos. No primeiro capítulo, são apresentadas a temática e a contextualização do 

problema pesquisado, destacando-se as justificativas empíricas e teóricas para os estudos 

pretendidos, a relevância e a espessura social que se encontram no cerne da violência e 

maus-tratos contra idosos. 

No segundo capítulo são abordados a violência e o envelhecimento enquanto 

questões sociais, buscando-se discutir a interligação entre os dois construtos e detalhando-

se os direitos e as políticas públicas de proteção à pessoa idosa. O terceiro capítulo, 

baseado na discussão anterior, conduz à leitura acerca dos índices epidemiológicos, 

realçando os fatores de risco, as consequências psicossociais e os mecanismos de denúncia 

da violência contra a pessoa idosa.  

O quarto capítulo aborda os fundamentos teóricos das representações sociais, 

as abordagens de Moscovici e de Doise, fazendo referência aos estudos com idosos sob a 

ótica teórico-metodológica, destacando o uso da linguagem contida na fala dos próprios 

idosos e nos impressos em jornais sobre a temática. Destaca-se a relação entre a 

representação social e a comunicação social, focalizando, especialmente, a mídia impressa 

brasileira. Complementando o capítulo quarto, são apresentados os estudos empíricos sobre 

as representações sociais do envelhecimento e da violência, bem como os objetivos que 

foram formulados à luz de toda a fundamentação teórica da tese. 
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O capítulo cinco aborda o método, contendo a definição do tipo de pesquisa, os 

aspectos éticos, as características dos locais e dos participantes pesquisados. Também são 

informados os instrumentos e os procedimentos de coleta e análise dos dados.  

No capítulo seis, encontra-se a descrição dos resultados obtidos pela coleta dos 

dados, para cada um dos instrumentos adotados. No capítulo sete, a partir dos dados 

descritos no capítulo anterior, são discutidos os achados da pesquisa. Na sequência, são 

apresentadas as considerações finais, assim como os limites e os desdobramentos futuros, 

destacando-se a sua aplicabilidade para a Psicologia e demais Ciências Humanas e Sociais.  
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CAPÍTULO I −−−− CONTEXTUALIZAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO 
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A violência nem sempre se apresenta como um acontecimento, um fato, claro e 

transparente por si mesmo e nem sempre é visível. O ato violento pode ser compreendido 

como um ato natural, cuja essência e consequência indesejada passam despercebidas. 

Perceber a violência exige esforço para descaracterizá-la enquanto um ato natural e inscrito 

na ordem das coisas. Por serem naturalizadas, certas práticas violentas podem parecer 

hábitos, costumes e leis da convivência social, tidas como normais na vida da sociedade. 

Visto por esse ângulo, portanto, fica difícil reconhecer, de imediato, o caráter violento dos 

atos (Franzoi, 2007). 

Trata-se de um fenômeno biopsicossocial complexo e dinâmico, que tem o seu 

espaço de criação e desenvolvimento na vida em sociedade. Para Minayo (2003), a 

violência deve ser concebida como um fenômeno social com implicações subjetivas, 

construído nas relações estabelecidas entre as pessoas, instituições e grupos. Segundo esta 

mesma autora, tal análise exige um olhar multidimensional, que considere: (i) os aspectos 

estruturais – a economia, a cultura, a história e os grupos constituídos na sociedade; (ii) os 

aspectos conjunturais ou os contextos nos quais a violência ocorre; e (iii) os aspectos 

psicossociais, resultantes das relações que os indivíduos estabelecem com o mundo social.  

Segundo Ferreira (2004), o termo violência tem sua origem no latim violentia, 

que remete ao radical vis, que significa força, vigor, emprego de força física, referindo-se 

também à noção de constrangimento e aos recursos do corpo para exercer sua força vital. 

Como assinala Minayo (2003), a violência é mutante, pois designou, de acordo com 

épocas, locais e circunstâncias diversas, realidades muito diferentes da época atual. 

Além da tentativa de compreensão do fenômeno da violência, deve-se buscar 

descrevê-lo e caracterizá-lo, com base na plasticidade do ser humano e na sua capacidade 

para representar socialmente o mundo e a si mesmo. Portanto, a ênfase do estudo da 

violência deve recair nas relações que o homem estabelece com o mundo social e em como 
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articula as significações sociais com os sentidos pessoais que constrói na vida cotidiana.  

Como sublinha a OMS (2002), a violência é influenciada pela cultura e submetida a uma 

contínua revisão, na medida em que os valores e as normas sociais evoluem. 

De acordo com Casique (2004), a violência é tão antiga quanto a existência do 

homem, sendo natural que ela se manifeste de diferentes formas, em distintas 

circunstâncias e com diversas pessoas. Geralmente, as manifestações de atos violentos e de 

maus-tratos podem estar dirigidas às crianças, mulheres, idosos e outros indefesos, com 

importantes repercussões tanto na saúde coletiva quanto na saúde individual dos seres 

humanos (Garcia, 2007, Casique, 2004; OMS, 2002). 

Na construção do objeto de estudo desta tese, os fenômenos da violência, 

maus-tratos e negligência, dirigidos à pessoa idosa, são entrelaçados com o processo de 

envelhecimento. Esse entrelaçamento é justificável, uma vez que o envelhecimento e a sua 

consequência natural, a velhice, constituem uma das preocupações da humanidade desde o 

início da civilização.  

De acordo com Bessa (2007), o envelhecimento populacional é um desafio 

mundial e, por isso, tornou-se alvo de discussões e estudos no mundo inteiro. Por esta 

razão, a preocupação com a população idosa, no início deste século, surgiu pela 

constatação de uma das maiores conquistas sociais do século XX: o aumento da 

longevidade. O que no passado era uma particularidade de alguns, passa a ser uma 

experiência para um número crescente de pessoas. Esse fenômeno tem provocado uma 

revolução no curso da vida das pessoas, redefinindo relações de gênero, arranjos e 

responsabilidades familiares e alterando o perfil das políticas públicas. 

Muitas vezes, esse envelhecimento vem acompanhado de debilidades orgânicas 

e emocionais, além de déficit cognitivo. Além disso, com os processos de industrialização, 

urbanização e modernização característicos da época atual, vêm ocorrendo mudanças 
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significativas nos valores das sociedades. Na medida em que passam a imperar o 

individualismo e a competitividade, as relações humanas se tornam mais frágeis, 

caracterizando uma situação propícia para o recrudescimento dos ímpetos violentos no 

tecido social (Gondim & Costa, 2006). 

Zappellini Junior (2005) afirma que, no processo contemporâneo de aquisição 

de identidade e desenvolvimento social, tanto os idosos quanto as crianças, os adolescentes 

e os adultos deparam-se com rótulos que definem a posição e o valor social, funcionando 

como aprisionadores de formas e padrões sociais que regulamentam a convivência entre as 

pessoas. Nesta direção, acelera-se a infância, investe-se no adolescente consumista, no 

jovem-adulto com disposição para pagar por seus desejos e evita-se, a todo custo, a entrada 

no grupo de idosos. Ser jovem, economicamente ativo e cheio de energia para pertencer ao 

grupo que gera lucro aparece como a saída perfeita para adiar, ao máximo, o 

desengajamento decorrente do envelhecimento. 

No caso brasileiro, ainda de acordo com esta autora, a violência contra as 

pessoas a partir dos 60 anos se expressa sob tradicionais formas de discriminação, como, 

por exemplo, o atributo que comumente lhes é impingido como "descartáveis" e "pesos 

sociais". Por parte do Estado, que funciona como um grande regulador do curso da vida 

dos cidadãos, o idoso é hoje responsabilizado pelo custo insustentável da Previdência 

Social, ao mesmo tempo em que sofre uma enorme omissão quanto a políticas e programas 

de proteção específicos. Zappellini Junior (2005) argumenta que a aposentadoria, por 

exemplo, é uma ferramenta sociopolítica que insere o idoso em um grupo muito específico, 

o qual, ao invés de representar a gratidão do Estado diante dos anos de trabalho e 

produção, veste o sujeito com trajes de invalidez e o nomeia como parasita do dinheiro 

público.  
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Segundo Silva e Lacerda (2007), o Estado e a sociedade não têm se mostrado 

suficientemente preparados para enfrentar os desafios de inversão da pirâmide das idades. 

Com isso, surgem consequências de ordem social, econômica, política, cultural, 

previdenciária e outras. No Brasil, a violência contra os idosos se manifesta por meio das 

dimensões estrutural, institucional e familiar, das quais os idosos são vítimas. Esta 

vitimização pode se dar identificando separadamente uma dimensão em cada ocorrência do 

ato violento ou mesmo registrando-se a presença simultânea da combinação de duas ou das 

três dimensões. Nesse contexto, são muitos os problemas enfrentados pelos idosos em seu 

cotidiano, podendo-se ressaltar a discriminação, o preconceito, a desvalorização advinda 

de aposentadorias e baixas pensões, a depressão, o abandono familiar, o difícil acesso e/ou 

a precariedade das políticas sociais, além das más condições de vida face à pobreza que 

acompanha as pessoas em todos os ciclos da vida.  

Embora se reconhecendo a presença da violência, dos maus-tratos e da 

negligência contra idosos no Brasil e em todo o mundo, a prevalência destes fenômenos é 

ainda muito difícil de ser estimada. Segundo o Instituto de Mayores y Servicios Sociales da 

Espanha (IMSERSO, 2007), essa dificuldade é devida a sete justificativas: (1) falta de 

reconhecimento ou de informação sobre muitos casos de vítimas que se encontram 

isolados; (2) problemas na definição dos termos “maus-tratos” e “negligência” contra 

pessoas idosas; (3) negação da situação violenta por parte da possível vítima, por medo de 

represálias do agressor; (4) ocorrência das situações de maus-tratos, na maioria das vezes, 

dentro do seio familiar, o que dificulta a identificação das vítimas; (5) escassa 

conscientização existente entre os profissionais de saúde; (6) indecisão de alguns 

profissionais em informar a suspeita de um caso; e (7) uso de metodologias diferentes nos 

estudos realizados, tornando difícil a comparação dos resultados. 
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Por este motivo, a violência, os maus-tratos e a negligência contra os idosos 

são mais intensos e disseminados do que revelam os números. Os registros de morte e de 

morbidade notificados referem-se exclusivamente aos casos de lesões, traumas ou mortes 

que chegam aos serviços de saúde ou de segurança pública. A maioria deles ainda fica 

oculta. Em sua função de prestação de serviços de assistência social, saúde e previdência 

social, o Estado é a instituição que mais recebe críticas e reclamações. Os serviços são 

exercidos por meio de uma burocracia impessoal, que produz uma cultura de 

discriminação, causando imenso sofrimento à maioria dos idosos, sobretudo aos pobres, 

que não têm condições de optar por outras alternativas de atendimento público. Muitos 

idosos verbalizam a idéia de que ser aposentado significa ser maltratado pelo sistema 

social de assistência pública. As longas filas de que são vítimas, a falta de comunicação e a 

ausência de uma relação pessoal compreensiva com aqueles que disponibilizam os 

cuidados, constituem as formas de violência das quais os idosos mais se queixam. Elas 

resumem o pesadelo dos planos de saúde e as penalidades que sofrem os idosos que 

precisam da utilização de serviços (Silva & Lacerda, 2007). 

Hoje, no Brasil, tem-se procurado conscientizar e desenvolver ações de 

enfrentamento da violência por intermédio de planos e programas sociais, mobilizando 

idosos e a sociedade civil por meio de entidades organizativas, promovendo fóruns, 

encontros, seminários, manifestações que buscam construir o espaço do idoso na sociedade 

e lutam por dignidade, justiça e cidadania na velhice. Apesar disso, como sublinham 

Elsner, Pavan e Guedes (2007), em decorrência das desigualdades sociais e regionais 

características de países em desenvolvimento como o Brasil, muitos idosos não encontram 

o amparo adequado no sistema público de saúde e previdência. Assim, acumulam sequelas 

de doenças, desenvolvem incapacidades e perdem autonomia e qualidade de vida, o que 

pode ser considerado como uma forma de agressão e de maus-tratos. 
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Para Paschoal (2004), devido à relevância que a longevidade trouxe para a vida 

dos seres humanos, torna-se imprescindível estudar o processo de envelhecimento 

associado à qualidade de vida dos idosos. Urge investigar o caráter heterogêneo do 

processo de envelhecimento, que ora pode vir acompanhado de uma excelente qualidade 

de vida, ora pode estar associado a anos de sofrimento, angústia e desesperança, com 

consequentes sequelas e complicações de doenças crônicas, com dependência e 

incapacidades. Neste sentido, o grande desafio que a longevidade apresenta é o de 

conseguir uma sobrevida cada vez maior, com uma qualidade de vida cada vez melhor. 

Desse modo, falar de qualidade de vida e suas relações com a violência, os 

maus-tratos e a negligência é exercer um olhar voltado para o direito à cidadania, na busca 

da minoração dos estados mórbidos, físicos e psicológicos, envolvidos nos agravos da 

vitimização da violência. Falar de qualidade de vida associada à violência, maus-tratos e 

negligência contra os idosos é olhar este conceito no contexto das subjetividades inerentes 

ao próprio envelhecimento. Portanto, o enfoque das considerações deve estar na 

capacidade de viver subjetivamente com bem-estar, de modo a minorar tanto as 

adversidades associadas às perdas naturais da velhice, quanto os sofrimentos decorrentes 

dos atos violentos.  

Esta tese propõe-se a estudar o processo de envelhecimento, enfocando as 

dimensões psicossociológicas, concentrando-se nas vivências, crenças, preconceitos e 

pensamentos sociais de idosos a partir das suas relações sociais com o seu grupo de 

pertencimento. São consideradas as relações sociais, no seio das famílias e dos grupos de 

convivência, procurando-se entender o senso comum dos idosos a respeito de dois aspectos 

principais: (1) das vivências que emanam da interação social entre os membros; e (2) das 

comunicações sociais veiculadas pela mídia que auxiliam na construção histórica da 

realidade social.  
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De acordo com Moscovici (2003), a dimensão psicossocial deve ser levada em 

conta, uma vez que nela estão presentes os saberes simbólicos do senso comum, 

produzidos na vida cotidiana por meio das práticas e conversações. Em função disso, a 

presente tese fundamenta-se na Psicologia Social, notadamente nos aportes teórico-

metodológicos da Teoria das Representações Sociais de Moscovici (2003, 2001, 1981, 

1978, 1961), tanto na sua abordagem dimensional, quanto na vertente societal, defendida 

por Doise (2002, 1993, 1992). 

A partir deste aporte teórico proporcionado pela Psicologia Social, a violência, 

os maus-tratos e a negligência, dirigidos contra a pessoa idosa, são encarados como uma 

construção social. Procura-se identificar a maneira como a pessoa vê o mundo das relações 

sociais, percebe a realidade, entende as coisas, manifesta emoções e sente a disposição e o 

prazer com a vida. Por conseguinte, falar da representação social acerca da violência e dos 

maus-tratos contra a pessoa idosa consiste no estabelecimento de um sistema de 

interpretação da realidade, que dirige as relações dos idosos com o seu meio físico e social, 

determinando seus comportamentos e suas práticas e guiando suas ações sociais.  

Como esclarece Wagner (1998), o conceito de “representação social” deve ser 

entendido como: (i) um conteúdo mentalmente estruturado - ou seja, cognitivo, avaliativo, 

afetivo e simbólico - sobre um fenômeno social relevante, que toma a forma de imagens ou 

metáforas e que é conscientemente compartilhado com outros membros do grupo social; e 

(ii) um processo público de criação, elaboração, difusão e mudança de conhecimento 

compartilhado no discurso cotidiano dos grupos sociais. É o que Moscovici (1978) define 

como a elaboração de um objeto social pela comunidade. 

Sabendo-se que as representações sociais estudam um objeto dentro de um 

grupo de pertença, a presente tese procura conhecer as representações elaboradas pelos 

idosos, bem como as representações produzidas e veiculadas pela mídia impressa, acerca 
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da violência, dos maus-tratos e da negligência contra a pessoa idosa. Espera-se que este 

trabalho possa contribuir para o avanço das pesquisas psicossociológicas acerca do 

processo de envelhecimento, que são atualmente desenvolvidas por vários pesquisadores 

(Araújo, Saraiva & Saraiva, 2009; Santana, 2007; Saraiva, Saraiva & Araújo, 2007; 

Araújo, 2006; Araújo, Coutinho & Santos, 2006; Araújo & Coutinho, 2005; Coutinho & 

Saldanha, 2005a, 2005b; Coutinho, Gontiés, Araújo & Sá, 2003).  

Espera-se, ainda, que os resultados deste estudo possam oferecer subsídios para 

a identificação e a implementação de estratégias de intervenção, direcionadas 

especificamente para o atendimento dos idosos nos serviços de saúde coletiva, com base no 

conhecimento dos fatores protetores e de risco presentes nas relações sociais, por meio da 

investigação que avalie a qualidade de vida dos participantes da pesquisa. De acordo com 

Faleiros (2005), é necessário dar visibilidade ao problema, clarificando esta questão em 

níveis acadêmicos e no cotidiano e capacitando pessoal habilitado para trabalhar com o 

enfrentamento da violência, que, cada vez mais, preocupa a população brasileira e ameaça 

não só o presente, não só as pessoas, mas o futuro de um povo, como nação e como 

civilização. 

 Neste panorama e para alcançar tais finalidades, faz-se necessário perseguir os 

objetivos postos a seguir. 

 
1.1  OBJETIVO GERAL 

 

Apreender as representações sociais da mídia impressa e dos idosos acerca da 

violência, dos maus-tratos e da negligência contra as pessoas idosas. 
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1.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1 -  identificar o perfil dos participantes idosos quanto às variáveis 

sociodemográficas, aos arranjos familiares e à presença de vivências da 

violência; 

2 -  desvendar as representações sociais, elaboradas pelos idosos, que emergem 

dos estímulos adotados (violência contra idosos, maus-tratos contra idosos 

e negligência contra idosos); 

3 -  distinguir os princípios organizadores das representações sociais 

apreendidas nas falas dos idosos, considerando a idade, o sexo, o locus de 

convivência social e a condição de ter sido ou não vítima de violência; 

4 -  caracterizar os jornais pesquisados, quanto ao ano de publicação e ao 

gênero textual empregado nas notícias; 

5 -  desvendar as representações sociais apreendidas nas notícias, que 

emergiram dos temas pesquisados (violência contra idosos, maus-tratos 

contra idosos e negligência contra idosos); 

6 -  distinguir os princípios organizadores das representações sociais 

apreendidas no discurso dos jornais, considerando o jornal, o ano de 

publicação e o gênero textual; 

7 -  verificar as aproximações e distanciamentos entre os conteúdos que 

emergem nas falas dos idosos e nos discursos dos jornais, considerando as 

representações sociais apreendidas. 
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CAPÍTULO II −−−− VIOLÊNCIA E ENVELHECIMENTO EM TEMPOS 
DE GLOBALIZAÇÃO 
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2.1  VIOLÊNCIA: UMA QUESTÃO SÓCIO-HISTÓRICA 

 

Ao levantar a tese de que a violência não é a mesma de um período para outro 

da história da humanidade, Wieviorka (1997) pressupõe que, no estado atual de 

globalização das relações mundiais, observa-se um novo paradigma da violência. Desde o 

final dos anos 60 do século XX, são inúmeros os assuntos que são noticiados em todo o 

mundo globalizado, ajudando na defesa do argumento do sociólogo francês acerca da 

existência de uma nova era de violência entre os homens e entre as nações. Entre esses 

assuntos, podem ser citados a crise financeira internacional, o narcotráfico, a derrocada do 

bloco socialista no leste europeu, as políticas assistencialistas de organismos 

internacionais, os conceitos de desenvolvimento e subdesenvolvimento, o terrorismo, o 

sectarismo político e religioso e as novas conceituações culturais e sociais existentes nas 

várias regiões do planeta.  Para além dos aspectos objetivos e concretos que circundam a 

violência no tempo da globalização, a violência subjetiva, acompanhada das percepções e 

representações que a descrevem, apresenta-se como uma característica fundamental. Tal 

peculiaridade decorre do fato de ter perdido legitimidade no espaço político, passando a 

significar um mal absoluto a ser combatido pela sociedade, nas suas relações internas ou 

externas. 

No Brasil, a discussão sobre a violência adquiriu grande importância nos 

últimos dez anos, passando a mobilizar psicólogos, cientistas sociais, pedagogos, filósofos, 

economistas e juristas. Muitos autores preocuparam-se em marcar as diferenças entre poder 

e violência, inspirando-se em Arendt (2008), quando caracteriza a violência como um 

instrumento e não como um fim. Segundo esta autora, os instrumentos da violência são 

mudos, abdicando do uso da linguagem que caracteriza as relações de poder, baseadas na 

persuasão, influência ou legitimidade. Embora sejam fenômenos distintos, normalmente a 
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violência e o poder sociopolítico aparecem juntos, porque nenhum homem sozinho, sem o 

apoio de outros homens, terá suficiente poder para praticar a violência com eficácia.  

Outras explicações não fogem desse paradigma, mas incorporam a palavra ou a 

linguagem na sua definição: a violência como o não-reconhecimento do outro, a anulação 

ou a cisão do outro (Santos, 2004, 2001; Zaluar & Leal, 2001); e a violência como a 

negação da dignidade humana (Caldeira, 2002). Em todas elas se ressalta, explicitamente 

ou não, o pouco espaço existente para o aparecimento do sujeito da argumentação, da 

negociação ou da demanda, na medida em que fica enclausurado na exibição de força 

física do seu oponente ou esmagado pela arbitrariedade dos poderosos que se negam ao 

diálogo (Zaluar & Leal, 2001). 

De acordo com Faleiros (2004), a análise da violência remete a toda a 

sociedade, abrangendo o contexto das relações sociais e a história das relações de 

dominação e de exploração e não pode ser vista de forma isolada se o intuito é estudá-la na 

sua complexidade. O fenômeno da violência revela-se no mundo globalizado como um 

paradoxo, porque se apresenta, na atualidade, ao lado do enraizamento da democracia. A 

violência e a democracia expandiram-se de maneira interligada, complexa e paradoxal e, 

nas palavras de Caldeira (2002), simplesmente surpreendente. Se, por um lado, as 

instituições sociais gestoras da ordem, polícia e sistema judiciário, têm sido 

sistematicamente incapazes de garantir à população a segurança pública e padrões 

aceitáveis de justiça e respeito aos direitos, por outro lado a crescente criminalidade 

violenta não foi capaz de impedir a consolidação democrática. 

Neste sentido, a violência é considerada um fenômeno social e histórico da 

humanidade. Ela se manifesta e se articula no impacto causado pelo prejuízo, na forma de 

ameaça que implica a imposição de si sobre o outro ou seu aniquilamento, assim como a 

transgressão da norma, a eliminação da mediação da palavra e da mediação política e a 
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provocação do medo e da insegurança (Faleiros, 2004). Trata-se de um conceito que realça 

o caráter relacional da violência, que se exprime como uma conexão entre a agressão e a 

vitimização. 

Através de uma visão sociológica, Faleiros (2005) caracteriza a violência como 

uma transgressão à norma social. Trata-se de um comportamento considerado pela 

sociedade como ilegítimo ou inaceitável. É um ato que transgride as normas sociais e fere 

os valores e expectativas de reciprocidade na sociedade. Assim, a violência é tida como 

uma relação entre sujeitos sociais, que prejudica uns e beneficia outros, por meio da 

imposição da vontade dos beneficiados sobre os prejudicados.  

De acordo com este autor, não se pode olvidar que as condições econômicas 

estejam presentes na disputas violentas. Por outro lado, a compreensão de tais disputas não 

pode ser reduzida apenas às questões voltadas para o sistema produtivo de um país ou 

região, visto que a transgressão às normas da sociedade configura-se como uma violação 

de direitos e dos códigos de conduta. O Estado tem um papel fundamental não só de 

promover a violência legítima, nos casos de defesa da sua soberania, como também de 

combatê-la, usando meios legais. O acesso à justiça é a mediação fundamental para a 

distribuição da lei e do direito. Neste contexto, a violência privada não deve ser analisada 

como um somatório de casos isolados, vinculados à maldade ou à falta de controle dos 

indivíduos, mas como um fenômeno societário complexo, que envolve não só o crime 

enquanto transgressão, mas também as relações entre as forças sociais e políticas da 

sociedade, assim como as relações familiares (Faleiros, 2005). 

A perspectiva de que a violência é um problema social está merecendo bastante 

atenção da Organização Mundial de Saúde (OMS, 2008, 2007, 2002). Em 2002, a OMS 

assim se expressou sobre o assunto: 
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(...) La violencia es una constante en la vida de gran número de personas 

en todo el mundo, y nos afecta a todos de un modo u otro. Para muchos, 

permanecer a salvo consiste en cerrar puertas y ventanas, y evitar los 

lugares peligrosos. Para otros no hay escapatoria, porque la amenaza de la 

violencia está detrás de esas puertas, oculta a los ojos de los demás.Y 

para quienes viven en medio de guerras y conflictos, la violencia 

impregna todos los aspectos de la vida (OMS, 2002, p. 9). 

 

Segundo esta organização internacional, não há país nem comunidade a salvo 

da violência. As imagens e as descrições de atos violentos invadem os meios de 

comunicação, demonstrando que a violência está nas ruas, nas residências, nas escolas, nos 

locais de trabalho e outros centros. É um flagelo onipresente, que destroça o tecido 

comunitário e ameaça a vida, a saúde e a felicidade dos homens. A violência está tão 

presente que é percebida comumente como um componente inerente à condição humana, 

um fato invencível, diante do que se necessita reagir no lugar de prevenir. Além disso, 

prefere-se considerá-la como uma questão de “lei e ordem”, na qual o papel dos 

profissionais de saúde se limita a tratar as consequências. 

No entanto, de acordo com o citado organismo internacional, estas suposições 

estão se modificando, graças ao êxito das intervenções de saúde coletiva aplicada, que vêm 

ampliando fortemente suas ações no sentido de prevenir e combater as raízes da violência. 

Aliado a isto, percebe-se, claramente, que as contribuições da Psicologia vêm 

potencializando os esforços da polícia, dos tribunais e dos criminalistas. Neste sentido, um 

requisito essencial para o enfrentamento do problema da violência, de modo integral, é que 

as pessoas trabalhem juntas em associações de todo tipo e a todos os níveis, para elaborar 

respostas eficazes (OMS, 2002). 

Uma das razões para se considerar a violência como uma questão de saúde 

coletiva é a falta de uma definição clara do problema, uma vez que, sendo um fenômeno 
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difuso e complexo, torna-se inexata a sua conceituação. A noção do que são 

comportamentos aceitáveis ou inaceitáveis, ou do que constitui ou não um dano está 

influenciada pela cultura e submetida a uma constante revisão, à medida que os valores e 

as normas sociais também evoluem (OMS, 2002).  

Segundo a OMS, a violência pode ser dividida em três grandes categorias, de 

acordo com o autor do ato violento: a violência dirigida contra si mesmo, a violência 

interpessoal e a violência coletiva (Figura 1). 

 

 
 
Figura 1 − Classificação da violência. 
Fonte: Informe Mundial sobre a Violência e Saúde (OMS, 2002). 
 

 

A primeira categoria de violência inclui os danos autoaplicados, como os 

pensamentos e atos suicidas, assim como as lesões provocadas pela própria pessoa, 

decorrentes da desatenção para com os cuidados pessoais, podendo também ser 

denominada de autonegligência. A violência interpessoal é aquela que é cometida por 

outra pessoa no âmbito familiar ou entre os casais e que atinge as crianças, as mulheres e 
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os idosos. A violência contra outra pessoa pode ser praticada fora do domicílio, por um 

pequeno grupo de indivíduos, entre amigos e desconhecidos, no âmbito da vizinhança, nos 

bairros e nas comunidades. Neste caso, estão incluídas: a violência juvenil, as violações e 

agressões sexuais por parte de estranhos, além da violência cometida em instituições, como 

escolas, locais de trabalho, prisões e asilos de idosos. 

A terceira categoria de violência inclui a violência coletiva, sendo perpetrada 

por grupos maiores, como o Estado, grupos políticos organizados, milícias ou organizações 

criminosas, com repercussões no âmbito social, político e econômico. É o uso instrumental 

da violência por pessoas que se identificam como membros de um grupo frente a outro 

grupo ou conjunto de indivíduos, com o objetivo de alcançar objetivos políticos, 

econômicos e sociais. Adota diversas formas, como conflitos armados dentro de um Estado 

ou entre Estados, genocídios, repressão e outras violações dos direitos humanos, terrorismo 

ou crime organizado. 

Esta classificação da OMS (2002) também considera a natureza dos atos 

violentos (que podem ser físicos, sexuais, psicológicos ou baseados nas privações ou 

desatenção), assim como os contextos sociais em que se produzem, a relação entre o autor 

e a vítima e, no caso da violência coletiva, os seus possíveis motivos. A violência física 

significa o uso da força para produzir humilhação, feridas, dor ou incapacidades no outro; a 

violência psicológica é aquela onde acontecem agressões verbais ou gestuais com o 

objetivo de aterrorizar, rejeitar, humilhar a vítima, restringir sua liberdade ou ainda isolá-la 

do convívio social. A violência sexual diz respeito ao ato ou ao jogo sexual dentro das 

relações hetero ou homossexual e visa provocar a excitação sexual por meio de 

aliciamento, violência física ou ameaças. A violência baseada na negligência, abandono ou 

desatenção é a ausência, a recusa ou a falta de cuidados necessários a alguém que deveria 

receber atenção e cuidados pela sua condição de dependência do agressor. 
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Quanto às repercussões da violência em todo o mundo, a OMS (2002) calcula 

que, no ano de 2000, 1,6 milhões de pessoas perderam a vida por atos violentos, cifra que 

corresponde a 28,8 pessoas por cem mil habitantes. Sabe-se que estes números só refletem 

uma parte da história, porque, em todo o mundo, várias pessoas são acometidas por maus-

tratos físicos, sexuais e psicológicos. Além de prejudicar a saúde e o bem-estar, estes danos 

custam aos Estados, a cada ano, uma grande cifra de dinheiro, com a atenção à saúde, os 

custos judiciais, a ausência ao trabalho e a perda de produtividade, entre outros aspectos. A 

esses danos humanos e financeiros, acrescentam-se os efeitos da violência sobre a saúde 

que se prolongam para além do dano inicial. O prolongamento dos danos humanos e 

financeiros é observado nas pessoas vitimadas com a violência, uma vez que desenvolvem 

incapacidades permanentes tanto no aspecto físico, como também nas esferas psicológicas 

e comportamentais, através do medo e do sofrimento advindos com a depressão, o abuso 

de álcool, a ansiedade e o comportamento suicida. Além disso, podem ser citados os 

problemas reprodutivos, como a gravidez indesejada e as enfermidades resultantes de 

transmissão e disfunções sexuais. 

No Brasil, segundo Minayo (2005b), algumas informações sobre o impacto da 

violência sobre a vida e a morte dos brasileiros ressaltam a dimensão desse tema no quadro 

complexo dos problemas sociais. As mortes por violência, juntamente com as provocadas 

por acidentes que, na Classificação da OMS recebem o nome genérico de “causas 

externas”, ocupam o segundo lugar no perfil da mortalidade geral. Cerca de 1.118.651 

pessoas morreram por essas causas de 1991 a 2000. No ano 2000, chegaram aos serviços 

públicos de saúde 693.961 pessoas buscando tratamento hospitalar para lesões e traumas 

provenientes de acidentes e violências.  

De acordo com Jorge (2002), os acidentes e as violências, notificados em 

conjunto, representam um problema de saúde coletiva de grande magnitude e 
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transcendência, já que vêm provocando forte impacto na morbimortalidade das populações. 

Caracteriza-se como um problema importante, uma vez que denuncia que os métodos para 

a sua prevenção e controle ou não estão sendo devidamente aplicados ou têm-se mostrado 

incapazes de manter os índices dentro dos níveís esperados, apesar das ações realizadas 

com o objetivo de reduzir a sua força.  

No Brasil, a inclusão da violência e da criminalidade na agenda da cidadania 

coincide com o término (oficial) da ditadura militar. Os movimentos sociais pela 

democratização, as instituições de direito e a forte pressão de algumas entidades não-

governamentais e organizações internacionais, com poder de influenciar o debate nacional, 

foram fundamentais para tornar a violência social uma questão pública (Minayo, 2006).  

Segundo Minayo (2006), na área de saúde brasileira, a consideração do tema da 

violência vem se fazendo de forma fragmentada e progressiva. Primeiramente, pediatras 

epidemiologistas e psiquiatras trouxeram o problema para debate, embora enfermeiras, 

assistentes sociais e demais profissionais do campo da assistência tivessem consciência 

dele. Seus trabalhos iniciaram nos anos 70 do século XX, mas o incremento maior da 

contribuição científica da área sobre o tema ocorreu a partir dos anos 80. Seu aporte na 

produção científica e na prática da atenção, nos últimos 25 anos, é em torno de 90% em 

relação a qualquer período histórico anterior. 

Para Jorge (2002), do ponto de vista econômico, a violência representa um 

custo não-mensurável e bastante elevado, visto que incide prioritariamente sobre uma 

população em idade produtiva, que é abruptamente retirada do meio em que vive, seja pela 

morte precoce, seja pela ocorrência de sequelas, que, na maior parte das vezes, são graves 

e irreversíveis. Quanto aos gastos que os serviços de saúde têm com o tratamento de lesões 

e traumatismos, algumas observações são importantes. Nos hospitais próprios ou 

conveniados com o Sistema Único de Saúde do Brasil, as internações decorrentes de lesões 
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provocadas por causas externas representam cerca de 6% do total de hospitalizações. Este 

valor pode parecer baixo, mas totaliza algo como 700 mil internações/ano (Brasil, 2000).  

Ainda do ponto de vista dos gastos hospitalares, é possível mostrar que, por 

exemplo, em São Paulo, esse valor corresponde a aproximadamente 8% do gasto total, o 

que evidencia que o paciente traumatizado é mais oneroso, com o gasto/dia 60% mais 

elevado do que o de pacientes internados por causas naturais. Provavelmente, continua 

Jorge (2002), essa diferença decorre pelo maior número de dias de hospitalização em 

Unidades de Terapia Intensiva e procedimentos mais dispendiosos, como cirurgias e 

diagnósticos por imagem.  

Como uma tentativa de enfrentamento de toda essa problemática, foi elaborada 

a Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violência, por 

técnicos do Ministério da Saúde do governo brasileiro e especialistas convidados (Brasil, 

2001a, 2000). O seu objetivo maior é a redução da morbidade e da mortalidade por essas 

causas no país, mediante o desenvolvimento de um conjunto de ações articuladas e 

sistematizadas de diferentes setores governamentais, de diversificados segmentos sociais e 

da população em geral. É preciso lembrar que a violência apresenta-se sempre 

multifacetada, envolvendo, em sua gênese e desenvolvimento, vários segmentos e 

aspectos: ela não é somente um problema de segurança, de justiça, de educação ou de 

saúde, mas representa um verdadeiro mosaico, formado por todos esses componentes 

(Jorge, 2002). 

Segundo Minayo (2009, 2006), a violência e os acidentes configuram, ao lado 

das enfermidades crônicas e degenerativas, um novo perfil dos problemas de saúde, no 

Brasil e no mundo. Nesse novo perfil, destaca-se o peso do estilo de vida, das condições 

sociais e ambientais e da maior longevidade com qualidade de vida, exigindo novas 

abordagens com as quais o sistema de saúde geralmente não está acostumado. Neste 
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contexto, situa-se a violência e os maus-tratos contra os idosos, focalizados em todos os 

espaços de convivência, enquanto um problema de saúde coletiva que está a merecer um 

enfrentamento dos fatores biopsicossociais entrelaçados no contexto dos conflitos sociais.  

 

2.2  CONCEPÇÕES SOCIAIS DE VELHICE E ENVELHECIMENTO 

 

No século XX, o número de pessoas que, em todo o mundo, ultrapassou a 

idade de 60 anos, aumentou de 400 milhões, na década de 50, para 700 milhões na década 

de 90. Estima-se que no ano de 2025 existirá mais de 1 bilhão e duzentos milhões de 

idosos e em 2050 a humanidade conviverá com mais de 2 bilhões de pessoas com mais de 

60 anos, o que corresponde a 32% da população em países desenvolvidos e 20% nos países 

em desenvolvimento (ONU, 2007). Também tem crescido o grupo de “muitos velhos”, ou 

seja, os maiores de 80 anos, que nos próximos 30 anos constituirão 30% dos idosos nos 

países desenvolvidos e 12% nos chamados países em vias de desenvolvimento (Alonso-

Galban, Sanso-Soberats, Diaz-Canel Navarro, Carrasco-Garcia & Oliva, 2007). 

Em geral, a velocidade do envelhecimento da população é maior nos países em 

desenvolvimento do que nos países desenvolvidos. A ONU (2007) utiliza um indicador 

para quantificar o ritmo de envelhecimento da população, que corresponde ao período de 

tempo necessário para que a população com 65 anos ou mais venha a aumentar na faixa 1 

(de 7% para 14%) e na faixa 2 (de 14% para 21%). Em muitos países desenvolvidos, o 

envelhecimento procedeu, historicamente, a um ritmo moderado. Na França e na Suécia, 

por exemplo, decorreu mais de um século para que a significativa parcela da população 

acima de 65 anos pudesse aumentar de 7 para 14% e projeta-se um período de mais de 40 

anos para que se alcance a quota de 21%. No Japão, em contrapartida, espera-se que essa 

mudança (de 7% a 21%) ocorra durante um período de apenas 40 anos.  
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Projeta-se um ritmo de envelhecimento mais acelerado em alguns países em 

desenvolvimento, incluindo China, Coréia e Tunísia, que sofreram reduções muito rápidas 

na fertilidade. O Brasil posiciona-se entre os países em desenvolvimento que, na 

atualidade, encontra-se na faixa 1 do ritmo de envelhecimento da sua população, indicando 

uma projeção, por volta de 2030, para alcançar a faixa 2, que corresponde ao crescimento 

entre 14% e 21% (ONU, 2007). 

Estes indicadores dos organismos internacionais apontam que, no Brasil, o 

processo de envelhecimento da população tem se mostrado muito acelerado. Inicialmente, 

este processo é influenciado pela redução nos níveis de fecundidade, mas, na medida em 

que esta tendência se consolida, as reduções nas taxas de mortalidade após a idade de 60 

anos tornam-se cruciais na determinação do volume e da proporção de idosos. Segundo 

Campos (2006), no Brasil há dois sistemas que fornecem informações sobre mortalidade: o 

Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), coordenado pelo Ministério da Saúde e o 

Sistema de Estatísticas Vitais, coordenado pelo IBGE. De acordo com o SIM e o IBGE, 

verifica-se que, no período entre 1980 e 2003, a queda das taxas de mortalidade foi 

bastante expressiva, maior para as mulheres do que para os homens e, além disso, maior 

para os idosos em idades mais avançadas do que para os idosos mais “jovens” (Brasil, 

2001b), 

Tais resultados indicam que, no Brasil, a mortalidade dos idosos esteve longe 

de um “possível” limite biológico (se é que ele existe). Portanto, o volume e a proporção 

de idosos no país serão determinados cada vez mais pelas reduções nas taxas de 

mortalidade desses idosos e o consequente aumento da longevidade humana (Campos, 

2006). De acordo com Freire-Junior e Tavares (2006), nos últimos 30 anos a pirâmide 

etária brasileira vem apresentando crescente participação da população idosa, levando a um 

alongamento de seu ápice, que tende à retangularização.  
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De acordo com os dados do IBGE (2008), os idosos representam cerca de 10% 

da população geral brasileira, o que já caracteriza o Brasil como sendo um país de idosos. 

Além disso, como em outros países no mundo, existe no Brasil um maior número de 

mulheres na faixa etária idosa (55%). Essa diferença se acentua ainda mais com o aumento 

da idade: a razão de sexo é de 118 mulheres para cada 100 homens na faixa etária de 65-69 

anos e de 141 mulheres para cada 100 homens no grupo de oitenta anos ou mais. 

Alencar e Veiga (2005) analisam as consequências das descobertas técnicas-

científicas, que foram ampliadas e aprofundadas nos últimos cinquenta anos com o auxílio 

da micro-eletrônica. Para eles, o avanço técnico-científico não só diminuiu distâncias e 

homogeneizou economias e culturas, viabilizando um conhecimento em nível mundial 

interligado por redes (internet, satélite e radares), como também possibilitou ao homem, 

em qualquer parte do mundo, o prolongamento da vida, um de seus grandes sonhos. Neste 

sentido, é possível atribuir à ciência e à tecnologia uma grande parcela da responsabilidade 

para a ocorrência do aumento da longevidade humana. No caso brasileiro, particularmente, 

a expectativa de vida, que era pouco mais de 33 anos no início do século XX, chegou ao 

início do século XXI, cem anos depois, com 72 anos e dois meses em média, 

vislumbrando-se a possibilidade de se viver bem mais (PNUD, 2009; Alencar & Veiga, 

2005).  

Este aumento da expectativa de vida dos brasileiros vem associado às 

profundas mudanças no contexto das transições epidemiológicas, demográficas e políticas. 

Nesse período, experimentou-se a necessidade de novas políticas sociais, devido à pressão 

do rápido envelhecimento, absoluto e relativo, da população e também porque o modelo 

brasileiro de assistência, até então, era voltado para a população materno-infantil. Estas 

mudanças culminaram com o estabelecimento do Estatuto do Idoso (Brasil, 2003) e com a 
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implementação de políticas públicas sobre o envelhecimento humano, a partir de dois 

pontos de vista: o biológico e o psicossocial. 

 

2.2.1  O envelhecimento biológico 

 

Atualmente, a OMS e o Estatuto do Idoso (Brasil, 2003) determinam que o 

indivíduo idoso é aquele que, cronologicamente, atingiu 60 anos de idade. De acordo com 

Duarte, Santana, Soares, Dias e Thofern (2005), esta conceituação foi estabelecida para 

fins de classificação oficial ou normativa, que facilita a criação de programas de saúde, 

entre outras situações.  

Segundo Minayo (2005a), considerando-se a faixa etária que se convencionou 

denominar de idoso, é comum se estabelecer uma classificação interna ao próprio grupo, 

visando a atuação das políticas públicas e sociais. O grupo que tem de 60 a 69 anos 

configura o que tradicionalmente se denomina de “terceira idade”, agrupando os idosos 

com menos dependência física e mental, com alguns em plena atividade laboral. Em 

seguida, o grupo dos idosos entre 70 e 80 anos é chamado de “quarta idade” e já se usa a 

classificação de “quinta idade” para a população acima de 80 anos. Convém destacar que 

nos idosos entre 70 e 75 anos surgem as denúncias de maus-tratos e violências, uma vez 

que este grupo dispõe de mais autonomia e condições para buscar ajuda. Acima dessa 

faixa, os idosos sentem mais dificuldades de reagir a agressões físicas, econômicas e 

psicológicas. Neste sentido, o crescimento dos grupos da quarta e da quinta idades, que já é 

uma realidade presente, exige uma preparação adequada do país para atender, com maior 

especificidade, suas necessidades não só de saúde e de assistência, mas também de 

prevenção das várias formas de violência, maus-tratos e negligência e suas implicações na 

qualidade de vida dos idosos. 
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Para Fernandes (2007), a situação dinâmica permanente que rege o curso 

biológico da vida é acompanhada pelo processo de envelhecimento, uma lei universal e 

inflexível, cujas mudanças se traduzem em perdas e desgastes que sofrem o organismo no 

transcurso dos anos. Nesta perspectiva, a longevidade produz o envelhecimento, que, do 

ponto de vista biológico, apresenta diversas alterações físicas, como os cabelos brancos, as 

rugas da pele, a lentidão do caminhar e a diminuição da atividade. No entanto, como 

advertem Duarte et al. (2005), essas modificações podem ser aceleradas ou retardadas, 

dependendo do ritmo e do estilo de vida adotado por cada pessoa, destacando-se os fatores 

dietéticos, a atividade física, a ingestão de álcool, o consumo de fumo e as ocorrências de 

doenças, além do estresse e da percepção da sua qualidade de vida.  

As perdas biológicas e mentais podem ser observadas em distintos níveis, 

como o celular, o imunológico e o orgânico. Elas se devem a uma diminuição da atividade 

enzimática dentro de cada célula, realidade que se traduz por sinais externos, como a 

diminuição do peso dos órgãos internos, a diminuição da atividade e funções dos órgãos e 

as alterações bioquímicas orgânicas, além de problemática especial na área da emotividade 

(Fernandes, 2007). Geralmente, para o senso comum, conforme afirmam Duarte et al. 

(2005), a velhice pode significar o final da vida, diante da fase das perdas, das 

dependências físicas e psicológicas, da solidão, do afastamento, da depressão e do 

ressentimento.  

Segundo os citados autores, entre os idosos surgem problemas de identidade, 

de inferioridade, de confusão mental, de dificuldade geral de adaptação e de 

relacionamento social. Essas características, pertinentes ao avanço da idade, somam-se à 

dificuldade em aprender, relacionada à tendência de redução da memória. No entanto, a 

manifestação de doenças, fato observado em todas as faixas etárias, não é um privilégio 

dos idosos, embora sejam evidentes as perdas nos aspectos biológicos. Esta constatação é 
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realçada diante de pessoas idosas com aspectos e hábitos saudáveis, denotativos de boa 

qualidade de vida.  

Como entendem Jardim, Medeiros e Brito (2006), no imaginário social o 

envelhecimento está associado com o fim de uma etapa, sendo um sinônimo de sofrimento, 

solidão, doença e morte. Neste imaginário, dificilmente se vê algum prazer de viver essa 

fase da vida. Recentemente, a visão sobre a velhice como fator orgânico foi perdendo força 

e a velhice e o envelhecimento passaram a constituir objetos de reflexão entre os 

profissionais da saúde e das ciências humanas e sociais. Como estrutura etária dinâmica no 

processo de construção social, os idosos estão aos poucos redefinindo seu papel na 

sociedade. Através de sua visão a respeito do que é a velhice e de como vivenciam o 

processo do envelhecer, podem mostrar à sociedade que a velhice não está associada só a 

perdas e incapacidades, mas a uma grande atividade na reconstrução de um imaginário que 

positive a velhice e não estereotipe o “velho”. Na velhice, são evidentes algumas 

limitações, mas não a ponto de incapacitar o idoso para a vida.  

Portanto, tentar definir velhice usando apenas a visão biológica é cair num erro 

de demarcação meramente cronológica, tratando-se a população idosa de forma 

homogênea, não levando em consideração aspectos importantes do contexto sociocultural 

em que os idosos estão inseridos. A partir desta perspectiva, faz-se necessário abordar o 

processo de envelhecimento sob um olhar psicossocial, de modo a permitir conhecer os 

seus pressupostos sociais e como os próprios idosos, atores sociais, reconstroem a 

realidade, tomando por base o sistema cognitivo do indivíduo, integrado aos seus valores, à 

sua história e ao seu contexto social e ideológico. 
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2.2.2  O envelhecimento psicossocial 

 

Apesar da idade de 60 anos, estabelecida pela OMS e pelo Estatuto do Idoso, 

ser percebida como o início da velhice, Duarte et al. (2005) advertem que a idade funcional 

e fisiológica difere entre os indivíduos e, portanto, não pode ser padronizada. Esta posição 

coloca em discussão a existência de uma unicidade humana, que possibilitaria aos seres 

humanos vivenciar ou enfrentar, de forma igualitária, uma etapa de suas vidas.  

Este mesmo entendimento é compartilhado por Debert (2007), em seus estudos 

antropológicos sobre a velhice, indicando que um processo biológico é elaborado 

simbolicamente, com rituais, que definem fronteiras entre idades pelas quais os indivíduos 

passam e que não são necessariamente as mesmas em todas as sociedades. Isto ocorre 

devido à evidência de que, no interior das classes sociais, mecanismos fundamentais de 

distribuição de poder e prestígio têm como referência outros pressupostos que não somente 

a idade cronológica. Assim, categorias e grupos de idade implicam a imposição de uma 

visão de mundo social que contribui para manter ou transformar as posições de cada um 

em espaços sociais específicos. 

Nesta perspectiva, esclarece Coutrim (2006), a velhice não pode ser 

interpretada como uma categoria única, abstrata, desprovida de pressupostos econômicos, 

sociais e históricos. Nas sociedades contemporâneas, convivem lado a lado as diversas 

velhices: dos pobres, dos ricos, das camadas médias, dos inválidos, dos que mantêm sua 

autonomia, do trabalho e do lazer, a rural e a urbana, a excluída e a inserida na luta pelos 

direitos, a de homens e a das mulheres, dos asilados e dos chefes de domicílio e assim por 

diante. Por isso, o ideal seria falar a respeito não da velhice, mas sim das velhices.  

Conforme a citada autora, o envelhecimento populacional vem ocorrendo 

progressivamente há várias décadas, porém passou a constituir um problema social quando 
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começaram a surgir os porta-vozes dos idosos. Neste sentido, a gerontologia se coloca 

como a voz máxima do discurso a respeito do tema, porém, a cada dia, mais e mais 

especialistas se empenham na construção de um discurso coeso de classificação e 

normalização do “problema social do envelhecimento”. 

Nesta perspectiva, vários segmentos profissionais se mobilizam para atender às 

novas demandas geradas pelos “novos velhos”. Especialistas como psicólogos, sexólogos, 

animadores culturais, geriatras e gerontólogos chegam ao mercado e a demanda por tais 

profissionais vem crescendo com o passar dos anos. Na atualidade, a população de meia 

idade e de idosos está se beneficiando com a indústria farmacêutica e com a indústria do 

lazer, as quais canalizam esforços para o lançamento de produtos que buscam mais e 

melhores alternativas para que esse contingente humano possa almejar a jovialidade a 

qualquer custo. Gradualmente, países com maior ou menor grau de envelhecimento 

populacional, veem surgir na velhice um novo problema social comum e, 

consequentemente, vêm enfrentando as novas configurações e relações intergeracionais 

como algo “normal”. As terminologias tornam-se generalizadas, como é o caso da “terceira 

idade”, bem como as normas e condutas que devem orientar esta “nova” etapa da vida 

(Coutrim, 2006). 

Para Santana (2007), na atualidade, com o expressivo aumento do número de 

idosos na população, aliado ao avanço da ciência gerontológica, surge uma nova “face da 

velhice”. A constituição desse novo “imaginário social” vai tornando o indivíduo que 

envelhece mais notado, não como velho, mas como “idoso”, o que significa uma 

oportunidade de vivenciar de forma diferente a sua cidadania, com mais valorização e 

espaço dentro da sociedade. No entanto, apesar dessas mudanças começarem a apontar 

para uma nova realidade, elas ainda não evitam, por completo, a coexistência de diferentes 
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velhices: a do envelhecimento acompanhado de limitação funcional e do comprometimento 

da autonomia e a do envelhecimento “bem-sucedido” (Vieira, 2003).  

No primeiro caso, os velhos são “velhos” mesmo, com tudo que esse termo traz 

de preconceito, estigma e discriminação. No segundo caso, o indivíduo alcança idades 

elevadas sem apresentar patologias que impliquem perda de funcionalidade e autonomia 

física e mental. De acordo com o estudo psicossociológico de Luna (2007), a despeito da 

existência de discriminação, a velhice bem-sucedida resulta em representações sociais 

elaboradas pelos próprios idosos, em que se denotam interações entre fatores biológicos, 

psicológicos e sociais, com destaque para o suporte socioafetivo. Neste sentido, de acordo 

com Siqueira, Botelho e Coelho (2002), a velhice é percebida como fenômeno natural e 

social que se desenrola sobre o ser humano, único e indivisível. 

 

2.3  VIOLÊNCIA E ENVELHECIMENTO 

 

De acordo com Minayo e Souza (2005), a violência contra o idoso faz parte da 

violência social, que ocorre no Brasil e no mundo, de modo geral. Ela se expressa através 

das maneiras como a sociedade organiza suas relações de classe, gênero, etnias e grupos 

etários e também da forma como o poder é exercido nas esferas macro e micropolíticas e 

institucionais.  

As citadas autoras propõem o estudo da violência contra as pessoas idosas sob 

três pontos de vista: o demográfico, o epidemiológico e o socioantropológico. Do ponto de 

vista demográfico, deve-se vincular o recente interesse sobre o tema ao acelerado 

crescimento nas proporções de idosos em quase todos os países do mundo. Esse fenômeno 

quantitativo coloca vários dilemas para todas as sociedades e seus governos. Dentre eles, 

encontra-se a necessidade de reconfiguração dos ciclos de vida e de seus respectivos 
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papéis, hoje bastante estereotipados e das políticas sociais que lhes dizem respeito. 

Internacionalmente e também no Brasil, a população idosa não é homogênea, nem do 

ponto de vista da distribuição de renda nem por faixas etárias. A heterogeneidade interna 

da população idosa origina os riscos diferenciados de vitimização pela violência. Em 

relação à distribuição de renda, Minayo e Souza (2005) assinalam que cerca de 75% dos 

idosos brasileiros situam-se na faixa de pobreza, necessitando, portanto, de assistência dos 

serviços públicos.  

No estudo epidemiológico sobre a violência contra a pessoa idosa, elaborado 

pelo Ministério da Saúde (Brasil, 2005), este tipo de violência é um fenômeno de 

notificação recente no Brasil e no mundo. No entanto, a vitimização dos velhos é um 

fenômeno cultural de raízes seculares, sendo as suas manifestações facilmente 

reconhecidas desde as mais antigas estatísticas epidemiológicas.  

Em 1975, pela primeira vez, esse problema foi descrito por revistas científicas 

britânicas, como “espancamento de avós”. No Brasil, a questão começou a ganhar 

visibilidade na década de 90, depois que a preocupação com a qualidade de vida dos idosos 

entrou na agenda da saúde coletiva brasileira. No entanto, a partir de 2003, as informações 

quantitativas e circunstanciadas sobre a violência contra idosos têm aumentado, por causa 

da obrigatoriedade da sua notificação prevista pelo Estatuto do Idoso (Brasil, 2003). A 

partir dessa obrigatoriedade, ficou demonstrado que a magnitude de tal fenômeno é muito 

mais extensa do que se previa anteriormente. 

Neste sentido, a epidemiologia evidencia os indicadores com os quais o sistema 

de saúde mede a magnitude das violências que ocorrem no cotidiano da vida privada, no 

espaço público e no interior das instituições e que se transformam em informações 

quantificáveis. Ou seja, sua reflexão parte das consequências da violência referentes a 
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lesões, traumas e mortes e que chegam a ser notificadas pelo sistema de saúde (Minayo e 

Souza, 2005). 

Segundo as citadas autoras, os limites desta notificação são dados por vários 

fatores. Um desses fatores é a vontade ou a consciência de tornar públicos os abusos e 

maus-tratos, de forma que sejam relatados às autoridades de saúde ou de segurança pelas 

vítimas, pelos agressores ou por terceiros. Outro fator reside na capacidade e na 

sensibilidade dos operadores de notificação, no sentido de descreverem com cuidado as 

causas básicas dos traumas, lesões e mortes e não apenas os sinais visíveis da vitimização. 

Por depender dessas circunstâncias cruciais, as informações epidemiológicas precisam ser 

sempre relativizadas, sobretudo quando se referem à magnitude do problema. 

Nos estudos epidemiológicos, as violências são registradas enquanto causas 

externas de morbidade e mortalidade, que incluem: (a) as ações resultantes de agressões, 

acidentes, traumas e lesões; e (b) determinadas ações referentes aos processos que ocorrem 

nas relações sociais interpessoais, de grupos, de classes, de gênero ou objetivadas em 

instituições. Tais ações decorrentes de processos interpessoais interessam quando 

empregam diferentes formas, métodos e meios de aniquilamento de outrem ou quando 

empregam a coação direta ou indireta, causando danos físicos, mentais e morais ao outro. 

No caso da violência contra idosos, ainda se acrescentam as violências denominadas como 

maus-tratos, negligências e abusos (Minayo & Souza, 2005).  

Além do enquadramento demográfico e epidemiológico, Minayo e Souza (op. 

cit.) inserem a temática da violência contra os idosos na questão mais ampla da violência 

social em geral, pautada pelo advento da modernidade, quando os direitos individuais, 

sociais e de segmentos específicos passaram a compor as exigências da cidadania e os 

códigos legais. Atualmente, tanto no Brasil quanto em toda a sociedade ocidental, a idade 

cronológica em suas diferentes etapas é ressignificada como um princípio norteador de 
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novos direitos e deveres, que extrapolam a esfera biológica. Isso quer dizer que o processo 

biológico, que é real e pode ser reconhecido por sinais externos do corpo, é apropriado e 

elaborado simbolicamente por todas as sociedades, em rituais que definem, nas fronteiras 

etárias, um sentido político e organizador do sistema social. 

Geralmente, nos diferentes contextos históricos, há uma atribuição de poderes 

para cada ciclo da vida e, em quase todas as sociedades, observa-se um “desinvestimento” 

político e social na pessoa do idoso. A maioria das culturas tende a separar os velhos e a 

segregá-los e, real ou simbolicamente, a desejar sua morte. Nas sociedades ocidentais, 

continuam Minayo e Souza (2005), o desejo social da morte dos idosos se expressa 

sobretudo, nos conflitos intergeracionais, nas várias formas de violência física e emocional 

e nas negligências de cuidados. As manifestações culturais e simbólicas desse desejo de se 

liberar dos mais velhos se diferenciam no tempo, por classes, por etnias e por gênero. Isso 

acontece mesmo na cultura japonesa, que divulga para os ocidentais um culto positivo à 

sabedoria e à reverência aos idosos. Numa reportagem divulgada num jornal online, 

Takahashi (2006) denuncia um sentimento negativo expresso pelos próprios idosos, que 

recorrem a um templo budista para pedir uma morte rápida, a fim de não causar incômodo 

aos seus familiares. 

No Brasil, prosseguem Minayo e Souza (2005), os cidadãos são 

constantemente informados pelos veículos de comunicação sobre os mais variados casos 

de maus-tratos e abusos dirigidos à população de idosos. Em sua grande maioria, essas 

ações são cometidas pelas próprias famílias, no ambiente doméstico onde residem os 

idosos vitimados. Também nas instituições públicas e privadas de proteção e na sociedade 

em geral, os idosos se queixam de maus-tratos, desrespeito e negligências. Esses 

problemas são agravados pela situação de desemprego, que leva o grupo familiar a se 

apoderar dos parcos benefícios da aposentadoria do idoso. Isso faz com que o idoso seja 
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relegado a uma vida de pobreza e dependência, dentro ou fora do domicílio. Nos casos de 

internação, os idosos são deixados como indigentes em antigos asilos, denominados de 

“Instituições de Longa Permanência para Idosos” (ANVISA/DC, 2005). 

Embora a vitimação dos velhos seja um fenômeno cultural de raízes seculares e 

suas manifestações sejam facilmente reconhecidas desde as mais antigas estatísticas 

epidemiológicas, esse problema não tem se apresentado com a devida relevância social. No 

atual momento histórico, a quantidade crescente de idosos oferece um clima de 

publicização das informações produzidas sobre eles, tornando-as um tema obrigatório das 

pautas de questões sociais (Minayo, 2003). 

É bem verdade que em 1994 foi promulgada a Lei Federal 8.842 (Brasil, 1994), 

buscando ordenar a proteção aos idosos. No entanto, como é o caso de muitas leis no 

Brasil, a sua implementação é ainda precária. No âmbito das instituições de assistência 

social e saúde, são frequentes as denúncias de maus-tratos e negligências. Mas nada se 

iguala aos abusos e negligências no interior dos próprios lares, onde o choque de gerações, 

os problemas de espaço físico e as dificuldades financeiras costumam se somar a um 

imaginário social que considera a velhice como "decadência".  

 

2.4  OS DIREITOS E AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROTEÇÃO AO IDOSO 

 

A expressão “direitos humanos” é uma forma abreviada de mencionar os 

direitos fundamentais da pessoa humana. Esses direitos são considerados fundamentais 

porque sem eles a pessoa humana não consegue existir ou não é capaz de se desenvolver e 

de participar plenamente da vida. Todos os seres humanos devem ter assegurados, desde o 

nascimento, as mínimas condições necessárias para se tornarem úteis à humanidade, como 

também devem ter a possibilidade de receber os benefícios que a vida em sociedade pode 
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proporcionar. Esse conjunto de condições e de possibilidades associa as características 

naturais dos seres humanos à capacidade natural de cada pessoa em busca de sua 

valorização, como resultado da organização social. É a esse conjunto que se dá o nome de 

“direitos humanos” (Dallari, 2004). 

Em certo sentido, as pessoas são diferentes, mas continuam todas iguais como 

seres humanos, tendo as mesmas necessidades e faculdades essenciais. Disso decorre a 

existência de direitos fundamentais, que são iguais para todos. O respeito pela dignidade da 

pessoa humana deve existir sempre, em todos os lugares e de maneira igual para todos. O 

crescimento econômico e o progresso material de um povo têm valor negativo se forem 

conseguidos à custa de ofensas à dignidade dos seres humanos.  

Como sublinha Gomes (2007), a primeira metade do século XX constituiu uma 

das épocas mais violentas da história, com duas grandes guerras mundiais, guerras civis 

nos Estados nacionais e revoluções, parecendo estar anunciando o fim da humanidade. 

Nunca as tão aclamadas bandeiras da liberdade, igualdade e fraternidade, características da 

Revolução Francesa, foram tão esquecidas. Logo após a Segunda Grande Guerra, ainda 

sobre o impacto das atrocidades cometidas, foi redigida a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos. No ano de 1948, a Organização das Nações Unidas aprovou tal 

declaração, que diz, em seu artigo primeiro, que “todos os seres humanos nascem livres e 

iguais em dignidade e direito”. Além disso, segundo a Declaração, todos devem agir, em 

relação uns aos outros, “com espírito de fraternidade” (ONU, 1948).  

 A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi o ponto de partida para a 

concepção básica dos direitos humanos que vigora atualmente. Como comenta Dallari 

(2004), se houver respeito aos direitos humanos de todos e se houver solidariedade, mais 

do que egoísmo, no relacionamento entre as pessoas, as injustiças sociais serão eliminadas 

e a humanidade poderá viver em paz. 



46 
 

De acordo com Araújo (2005), tais direitos básicos nascem dos fins humanos, 

sobretudo daqueles de maior significação. Todos eles derivam do ciclo vital, que abrange o 

nascimento, o crescimento, a reprodução e a morte, embora com variações aduzidas pelo 

tempo e pelo espaço. É nesta perspectiva que se impõe o engrandecimento e a valorização 

também do direito de envelhecer. Em nossa sociedade, a velhice difere de outras categorias 

etárias basicamente no que se refere às perdas nos relacionamentos afetivos, às profundas 

modificações familiares, às dificuldades quanto ao mercado de trabalho, às batalhas 

contínuas contra as doenças crônicas e debilidades orgânicas, à proximidade da morte e à 

ameaça à sexualidade, inteligência e integridade. 

 Desta forma, os direitos do idoso estão catalogados como direitos sociais, 

juntamente com os outros direitos. Isso é compreensível porque, quando envelhece, o ser 

humano não perde a humanidade genérica, somente apresentando a condição diferenciada 

de idoso. Esta condição impõe a exigência de que o Estado execute políticas igualmente 

especiais, que concedam, ao idoso, prerrogativas e privilégios inerentes à sua situação de 

cidadão. 

Segundo Silva (2008), a cidadania representa a ligação entre o sujeito e o 

Estado, através de direitos e deveres mútuos. No exercício da sua cidadania, o idoso 

também deve participar da vida e do governo de seu Estado, sob pena de se tornar 

marginalizado e inferiorizado no seu grupo. Portanto, o conhecimento e a compreensão de 

tais direitos e deveres, que são os requisitos para esta sensação de “pertencimento” à 

sociedade política, são fundamentais para a cidadania.  

De acordo com Gomes (2009), os direitos humanos constituem uma das mais 

complexas buscas da civilização moderna por verdades. Ao longo de séculos, essa busca 

trouxe consigo uma memória de liberdade e barbárie, de guerras para se chegar à paz, de 

violência para se alcançar o cerne da dignidade humana. Para a continuação desse trajeto, 
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foi necessário que se chegasse a um mínimo consenso, pelo menos de uma das possíveis 

verdades: a pessoa humana é o fim de tudo. É a verdade aclamada por unanimidade no 

discurso dos direitos humanos. Outras verdades lutam para ser aceitas, refeitas ou mesmo 

criadas. Neste sentido, o discurso dos direitos humanos fundamenta-se numa afirmação 

histórico-social e numa positivação através de declarações de efeito moral, constituições, 

pactos, tratados e convenções de conteúdos obrigatórios para os Estados. 

Grandes etapas históricas foram necessárias para que um conjunto de direitos 

fosse destacado como humanos e, por isso, fundamentais. Até o final da primeira metade 

do século XX, os principais momentos de elaboração desse discurso têm a ver com as lutas 

por liberdades (religiosa, de pensamento, de expressão, de imprensa), junto aos Estados 

absolutistas, liberais e socialistas. Todavia, na prática, esses direitos nunca foram ou são 

garantidos para todas as pessoas e em todas as partes. Têm sido direitos garantidos para 

algumas pessoas, em algumas partes; direitos violados em nome de direitos; e/ou direitos 

priorizados em detrimento de outros direitos. A afirmação e a efetivação de tais direitos, 

que garantiriam a pessoa humana como fim e não como meio da construção da História, 

passam, na verdade, por dissensos e objeções (Gomes, 2007). 

Segundo Almeida (2007), enquanto que, na dimensão global, a dignidade da 

pessoa humana exige, muitas vezes, a ação de uma organização internacional para ser 

eficazmente protegida, no âmbito local a demanda é diferente, pois as interações ocorrem 

no cotidiano, face a face. No que concerne ao posicionamento nacional acerca dos direitos 

humanos, constata-se que o Brasil foi signatário de todos os documentos que foram 

disponibilizados no século XX. No entanto, as ratificações somente aconteceram após o 

fim da ditadura militar, com a Constituição Federal de 1988. Esta constituição incorporou 

tais direitos, intitulados de direitos fundamentais, avançando para a legitimação dos pactos, 

tratados e convenções como emendas constitucionais, em matéria dos direitos humanos. 
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Em termos constitucionais, o idoso é sujeito de direitos. A Constituição Federal 

impede qualquer forma de discriminação por idade e atribui à família, à sociedade e ao 

Estado o dever de amparar o idoso, assegurar sua participação na comunidade, defender 

sua dignidade e bem-estar e garantir seu direito à vida (Brasil, 1988). A Constituição faz 

prevalecer a responsabilidade da família, dispondo que é dever dos filhos o sustento e o 

cuidado dos pais. Esse dever de filiação exige que filhos maiores e capazes assumam a 

responsabilidade da prestação de alimentos aos pais que, na velhice, por carência ou 

enfermidade, ficaram sem condições de prover o próprio sustento, principalmente quando 

se despojaram de bens em favor da prole. Em caráter suplementar, a assistência social deve 

garantir a renda mínima de um salário mensal para aqueles que não possam prover o 

próprio sustento nem tenham familiares que os amparem. Tal benefício pode ser auferido 

mesmo por idosos abrigados em asilos, quando os dirigentes da instituição podem se 

constituir em seus procuradores. 

Além de reafirmar direitos básicos de cidadania, o Estatuto do Idoso (Brasil, 

2003) trabalha com a noção de discriminação positiva para o idoso: propõe atendimento 

preferencial, imediato e individualizado, em órgãos públicos e privados; preferência na 

formulação e execução de políticas sociais públicas específicas; destinação privilegiada de 

recursos públicos nas áreas relacionadas à proteção; criação de formas alternativas de 

participação, ocupação e convívio com as demais gerações; e priorização no atendimento 

da família, em detrimento do atendimento asilar, salvo em situações de exceção. Além 

disso, reconhecendo o despreparo geral da sociedade no trato da velhice, propõe a 

realização de programas de capacitação de recursos humanos e a ampla divulgação de 

informações sobre aspectos do envelhecimento. 

A Política Nacional do Idoso (PNI) assegura direitos e estabelece princípios e 

mecanismos de coordenação entre a União, os Estados e os Municípios, na execução de 
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programas e projetos que têm como alvo a terceira idade. A PNI rege-se por cinco 

princípios: (1) a família, a sociedade e o estado têm o dever de assegurar, ao idoso, todos 

os direitos de cidadania, garantindo sua participação na comunidade, defendendo sua 

dignidade, seu bem-estar e seu direito à vida; (2) o processo de envelhecimento diz 

respeito à sociedade em geral e deve ser objeto de conhecimento e informação para todos; 

(3) o idoso não deve sofrer discriminação de qualquer natureza; (4) o idoso é o destinatário 

e o principal agente das mudanças sociais propostas pela PNI; e (5) diferenças econômicas, 

sociais e regionais, bem como contradições entre os meios rural e urbano, serão levadas em 

conta na execução das transformações que a PNI propõe (Brasil, 1994). 

O Estatuto do Idoso (Brasil, 2003) reafirma os mesmos princípios e acrescenta 

outras cinco prioridades para o atendimento ao idoso: (1) políticas e programas de 

assistência social, em caráter supletivo, para os que delas necessitem; (2) serviços especiais 

de prevenção e atendimento a vítimas de negligência, maus-tratos, exploração, abuso, 

crueldade e opressão; (3) serviço de identificação e localização de parentes ou responsáveis 

por idosos abandonados em hospitais e instituições de longa permanência; (4) proteção 

jurídico-social, por entidades de defesa dos direitos dos idosos; e (5) mobilização da 

opinião pública, que vise ampliar a participação social no atendimento do idoso. 

Ainda que a responsabilidade imediata pelo trato dos idosos seja delegada 

prioritariamente à família, o Estado não está desobrigado de um conjunto de atribuições 

que lhe são destinadas tanto pela PNI quanto pelo Estatuto do Idoso. Nos termos desses 

dispositivos legais, são de competência do Estado:  

1) A prestação de assistência complementar, de modo a garantir o atendimento 

das necessidades básicas do idoso. Compete ao Estado estimular programas alternativos de 

atendimento, tais como centros de convivência, centros de cuidados diurnos, casas-lares, 

oficinas abrigadas de trabalho ou mesmo formas de atendimento domiciliar. As casas-lares 
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ficam obrigadas, pelo Estatuto do Idoso, a se identificar externamente e a firmar contratos 

de prestação de serviços com os abrigados, sendo facultada a cobrança de participação no 

custeio, desde que ela não exceda a 70% dos benefícios percebidos pelo idoso;  

2) A garantia de assistência à saúde, nos diversos níveis de atendimento do 

Sistema Único de Saúde; a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, 

mediante programas e medidas profiláticas; a adoção e aplicação de normas de 

funcionamento às instituições geriátricas e similares; a elaboração de normas de serviços 

geriátricos hospitalares, que devem operar em regime tanto de internação quanto 

ambulatorial; quando internado, o idoso tem direito a um acompanhante; o 

desenvolvimento de formas de cooperação entre União, Estados e Municípios e a criação 

de Centros de Referência em Geriatria e Gerontologia, para treinamento de equipes 

interprofissionais; a criação de serviços alternativos de saúde para o idoso; e o acesso 

gratuito a medicamentos, próteses, órteses e outros serviços porventura necessários;  

3) A adequação de currículos, metodologias e material didático dos programas 

educacionais destinados ao idoso, incluindo-se as formas de acesso a técnicas de 

comunicação, computação e outros avanços tecnológicos; a inserção de conteúdos voltados 

para o processo de envelhecimento nos currículos mínimos dos diversos níveis do ensino 

formal, de forma a eliminar preconceitos e produzir conhecimentos sobre o assunto; a 

inclusão da Gerontologia e da Geriatria como disciplinas curriculares nos cursos 

superiores; o desenvolvimento de programas educativos destinados a disseminar 

informação sobre o processo de envelhecimento; o desenvolvimento de programas de 

ensino à distância, adequados às condições do idoso; e o apoio à criação de uma 

universidade aberta para a terceira idade. Além de reafirmar esses mesmos direitos, o 

Estatuto prevê a inclusão de horários especiais nos meios de comunicação, voltados para a 

terceira idade;  
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4) A garantia de mecanismos que impeçam qualquer forma de discriminação 

do idoso no mercado de trabalho; a priorização do atendimento nos benefícios 

previdenciários; e a criação e o estímulo a programas de preparação para aposentadoria. O 

Estatuto do Idoso assegura a preservação dos rendimentos provenientes da aposentadoria e 

fixa a data de reajuste anual em 01 de maio. Estimula ainda a participação do idoso no 

mercado de trabalho, com duas medidas: veda a discriminação por idade na contratação e 

nos concursos públicos e cria estímulos às empresas privadas para a contratação de idosos;  

5) A criação de mecanismos que priorizem o idoso em programas de moradia e 

habitação. Dentre esses mecanismos, a legislação nomeia a inclusão de melhorias nas 

condições de habitabilidade e a adaptação de moradias; a diminuição de barreiras 

arquitetônicas urbanas; e a elaboração de critérios que garantam o acesso da pessoa idosa à 

habitação popular;  

6) A promoção e defesa dos direitos da pessoa idosa; o zelo pela aplicação das 

normas sobre o idoso, determinando ações para evitar abusos e lesões aos seus direitos;   

7) A garantia de participação no processo de produção, reelaboração e fruição 

dos bens culturais; o acesso aos locais e aos eventos culturais, mediante preços reduzidos 

em 50%, em todo o território nacional; o incentivo a movimentos que visem atividades 

culturais; a valorização do registro da memória e a transmissão de informações e 

habilidades do idoso aos mais jovens, como meio de garantir a continuidade e a identidade 

cultural (Brasil, 2003). 

Na opinião de Almeida (2007), a não-violência deve ser considerada como a 

condição básica e indispensável para o exercício dos dispositivos normativos de apoio ao 

idoso, visando o seu pleno direito ao desenvolvimento. Tais dispositivos necessitam estar 

protegidos, com uma verdadeira “aura” de não-violência, já que eles são o fundamento de 

tudo aquilo que o ser humano pode vir a ser. 
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3.1  ÍNDICES EPIDEMIOLÓGICOS 

 

Assim como acontece em todo o mundo, no Brasil existem poucas análises 

epidemiológicas sobre a violência praticada contra os idosos em instituições, abrigos, 

hospitais e lares e sobre seus efeitos na saúde das vítimas. Esta situação está relacionada a 

uma característica psicossocial da violência, que fica invisível ou subnotificada pelos 

organismos de controle social (APA, 2005; Minayo, 2005b).  

Esta evidência foi destacada pelo Instituto de Mayores y Servicios Sociales, da 

Espanha (IMSERSO, 2007), ao justificar a dificuldade de se estimar precisamente a 

prevalência dos maus-tratos e da negligência contra pessoas idosas. Tais dificuldades são 

focalizadas nos aspectos: (i) do vitimado - isolamento das vítimas, dada a ocorrência dos 

atos violentos em espaços privados e domésticos, além da negação da situação violenta por 

medo de represálias do agressor; (ii) do método de pesquisa - problemas na definição dos 

termos maus-tratos e negligência contra pessoas idosas, assim como no uso de diversas 

metodologias, o que dificulta a comparação dos resultados; e (iii) dos espaços das 

unidades de saúde – devido à escassez de conscientização entre os profissionais de saúde e 

à indecisão em notificar os casos de violência. 

De acordo com Ferreira-Alves e Sousa (2005), os estudos epidemiológicos 

divulgados no mundo ora se debruçam mais sobre a incidência, ora se concentram na 

prevalência da violência, maus-tratos e negligência contra a pessoa idosa. Com isso, 

observam-se diferentes objetivos e metodologias para apresentar os dados 

epidemiológicos, dificultando, por conseguinte, as comparações entre os diversos estudos 

sobre a temática. 

No entanto, segundo Elsner, Pavan e Guedes (2007), estudos de várias culturas 

e de cunho comparativo entre países têm demonstrado que os idosos de todos os níveis 
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socioeconômicos, étnicos e religiosos são vulneráveis aos maus-tratos, podendo sofrer, ao 

mesmo tempo, vários tipos de violência. 

Queiroz (2009) informa que a primeira pesquisa sobre a prevalência de maus-

tratos e negligência nos Estados Unidos, datada de 1981, foi realizada por solicitação do 

Senado. Trata-se de um levantamento extenso, que identificou 4% dos idosos que tinham 

sofrido alguma forma de abuso. Também nos Estados Unidos, Pillemer e Finkelhor, em 

1988, entrevistaram, por telefone ou pessoalmente, idosos não-institucionalizados na área 

metropolitana de Boston. Os resultados foram classificados em maus-tratos físicos, 

psicológicos e por negligência, obtendo-se as seguintes percentagens: maus-tratos físicos − 

2%; maus-tratos psicológicos – 1,4%; e negligência – 0,4%. 

Na mais recente pesquisa americana sobre violência contra idosos, realizada 

em 2004, com dados do APS (Adult Protective Services), coletados em 32 Estados dos 

EUA, constatou-se um total de 565.747 denúncias de abuso contra idosos e adultos 

vulneráveis. Destes, 253.426 eram casos de pessoas idosas acima de 60 anos, 

representando 8,3 denúncias por 1.000 pessoas acima de 60 anos, mas com grande variação 

entre os Estados. Os dados coletados em 19 Estados mostraram que a auto-negligência foi 

a categoria mais presente (26,7%), seguida pela negligência do cuidador (23,7%); 

exploração econômica (20,8%); violência psicológica (13,6%); violência física (12,5%); 

outras violências (2%); e violência sexual (0,7%). Constatou-se que 65,7% das vítimas de 

abuso eram mulheres e que 42,8% tinham 80 anos ou mais.  Em 13 Estados, a maioria das 

vítimas era de caucasianos (77,1%) e 89,3% dos casos de violência ocorreram dentro de 

casa. Os dados mostraram ainda que 52,7% dos suspeitos agressores eram mulheres, 32,6% 

filhos adultos e 21,5% membros da família. Finalmente, apenas 21 Estados (40,04% do 

número de Estados) mantêm um registro ou banco de dados dos agressores (NCEA, 2006). 
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De acordo com Queiroz (2009), em uma pesquisa nacional realizada no Canadá, 

em 1989, aproximadamente 4,8% dos idosos participantes declararam ter sofrido algum 

tipo de maus-tratos. Os tipos de maus-tratos mais evidentes foram: financeiro – 2,5%; 

psicológico - 1,4%%; físico – 0,5%%; e negligência - 0,4%. Em 1992, a Inglaterra fez o 

seu primeiro levantamento nacional sobre maus-tratos, com os seguintes resultados: 

psicológico – 5%; físico – 2%; e financeiro - 2% (Queiroz, 2009).  

Em um estudo realizado na Austrália, por Boldy, Horner, Crouchley, Davey e 

Boylen (2005), por meio de um questionário enviado para mais de 1000 organizações e 

129 médicos de clínica geral, foi identificada uma prevalência estimada de maus-tratos na 

ordem de menos de 1% entre os australianos acima de 60 anos. Evidenciou-se o problema 

de subnotificação, apontando para a necessidade de se promover estudos que possibilitem 

o alcance de uma estimativa mais precisa da verdadeira prevalência dos maus-tratos na 

população australiana. 

A ONU (2007) publicou um estudo voltado para a revisão das pesquisas 

empíricas sobre a violência dirigida aos idosos, realizadas no Canadá, Finlândia, Holanda e 

no Reino Unido. Os resultados mostraram que entre 4% e 6% dos idosos que vivem em 

casa experimentaram algum tipo de abuso, destacando-se a combinação de todas as formas 

de abuso físico, psicológico e financeiro, mais os casos de negligência. Recentemente, 

pesquisas realizadas através de entrevistas por telefone, na Dinamarca e na Suécia, 

revelaram uma taxa de prevalência de 8% de abuso, com uma incidência maior do abuso 

financeiro. No Reino Unido, 5% das pessoas mais velhas relataram ter sofrido abuso 

verbal, 2% abuso físico e 2% negligência. 

A OMS (2002) e Perel-Levin (2008), endossando a constatação da escassez de 

estudos epidemiológicos sobre a prevalência da violência contra os idosos, encontraram 

que, nos países desenvolvidos, entre 4% e 6% dos idosos sofreram alguma forma de abuso 
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em suas casas. As pessoas mais velhas também estão em risco de abuso em hospitais e 

instituições de longa permanência. 

Na Espanha, Bernal e Gutiérrez (2005) encontraram percentuais entre 4,7% e 

12% de prevalência de maus-tratos contra pessoas idosas. A média ficou em torno de 6%, 

reconhecendo-se mais de uma forma ou tipo de maus-tratos entre 26% e 50% dos 

vitimados. A pesquisa também indicou que os filhos são os principais responsáveis pelos 

maus-tratos dos idosos. 

Outros estudos efetuados na Espanha, por Iborra-Marmolejo (2008), 

demonstraram que os cuidadores são mais abertos para apontar os maus-tratos do que os 

próprios idosos. Aproximadamente 1 em cada 100 idosos declara ter sido vítima de 

violência. Nos cuidadores, a prevalência de maus-tratos em idosos é mais alta do que a 

relatada pelos idosos, concentrando-se em torno de 4,5%. A violência psicológica tem a 

mais alta prevalência, de acordo com os dois tipos de participantes. Há diferenças 

significativas no relato dos idosos e dos cuidadores quanto às violências física e a 

financeira. As mulheres são mais violentadas do que os homens; a prevalência é maior para 

os idosos dependentes; e 75% dos cuidadores que abusam dos idosos são do sexo 

feminino. O cuidador que é dependente financeiramente do idoso sob seus cuidados, 

portador de algum tipo de problema psicológico, consumidor de substância tóxica ou que 

vive em ambiente estressante, tem mais risco de ser um abusador.  

Na França, a rede Alma France (2007) entrevistou 1.173 pessoas, entre idosos, 

familiares, profissionais e cuidadores. Foram constatados os seguintes índices de violência, 

maus-tratos e negligência contra idosos: de nível psicológico (30%), financeiro (22%), 

negligência (15%) e físico (12%). Os idosos do sexo masculino estão entre os mais 

violentados (63%), principalmente os com mais de 80 anos de idade. É no seio familiar 

onde se registra maior número de maus-tratos e negligência (67%), seguido dos amigos e 
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vizinhos (12%). Os fatores de risco de maus-tratos e de negligência reportam-se 

majoritariamente às relações familiares conflituosas (28%), seguidas pelos problemas 

financeiros (14%).  

No Canadá, estima-se que entre 4% e 10% dos adultos mais velhos 

experimentaram algum tipo de abuso (Government of Canada, 2007). Neste mesmo país, 

Vida, Monks e Des Rosiers (2002) fizeram um levantamento nos prontuários de pacientes 

atendidos por um hospital geral de Montreal, constatando a existência de abusos ou 

negligência em 16% dos pacientes. Os abusos eram de múltiplos tipos, incluindo o abuso 

financeiro, o abandono, o abuso emocional e os maus-tratos físicos. 

Em Bangladesh, Tareque, Islam e Rahman (2008) encontraram que, apesar da 

força dos laços familiares e do grande número de idosos morando em casa, há um 

crescente aumento de casos de violência. A constatação é que existem cerca de 17% de 

idosos violentados, sendo que a maioria estava na faixa etária próxima dos 60 anos. As 

mulheres vitimadas eram viúvas e os analfabetos eram os mais vulneráveis aos abusos. 

Em Hong Kong, na China, Yan e Tang (2001) identificaram a prevalência de 

2% de violência física e 20,8% de violência verbal, numa amostra de 355 participantes, 

sem observar diferenças significativas entre homens e mulheres. Os investigadores 

suspeitaram que a tradição chinesa de preservar a privacidade da família pode contribuir 

para uma subestimativa dos maus-tratos.  

Em Israel, Lowenstein, Eisikovits, Band-Winsterstein e Enosh (2009) 

realizaram uma pesquisa com uma amostra de 392 homens e 650 mulheres, entre judeus e 

árabes. Encontraram que 18,4% dos respondentes foram expostos a, no mínimo, um tipo de 

abuso durante os últimos doze meses, sendo os maiores índices para a violência verbal, 

seguida da exploração financeira. Não houve diferença nos índices de violência entre 

judeus e árabes. 
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Em Izmir, na Turquia, Keskinoglu, Pycakcyefe, Bilgic, Giray, Karakus e Ucku 

(2007) realizaram uma pesquisa para comparar a prevalência em 497 idosos residentes em 

dois bairros diferentes. Observou-se a prevalência de 1,5% de abuso físico e de 2,5% de 

abuso financeiro entre os idosos do bairro de baixo nível socioeconômico, enquanto que, 

entre os idosos do bairro de alto nível socioeconômico, as percentagens foram de 2% e de 

0,3%, respectivamente. Quanto à negligência, os índices de prevalência, nos dois bairros, 

foram de 27,4% e de 11,2%, respectivamente. 

Em Cuba, Miranda, Álvarez, García e Roque (2002) realizaram um estudo com 

226 idosos, que responderam a um questionário que abordava todos os tipos de maus-

tratos, incluindo os sociais ou estruturais. Os maus-tratos sociais ou estruturais podem ser 

observados em várias situações cotidianas, tais como: obstáculos nas ruas, dificultando o 

caminhar; más condições de transitividade nas vias públicas; falta de ajuda para atravessar 

ruas; falta de ajuda para subir, descer e sentar nos transportes públicos; e desrespeito 

generalizado nos estabelecimentos públicos. Os resultados demonstraram que todos os 

participantes sofreram algum tipo de mau-trato social. Os idosos mais jovens (na faixa 

entre 60 e 69 anos) foram os mais maltratados, com predomínio do mau-trato social, 

seguido do psicológico e do familiar. Os homens foram mais maltratados do que as 

mulheres. 

Em outro estudo realizado em Cuba, Martinez Querol, Martinez, Sanson e 

Ravelo (2005) identificaram a prevalência de 44% de violência e maus-tratos em 88 idosos 

usuários de um serviço de saúde. Os grupos de idade que apresentaram maior índice de 

violência foram os incluídos na faixa entre 70 e 74 anos (39%), seguidos dos idosos entre 

60 e 64 anos de idade (24%). Houve predomínio de maus-tratos nas mulheres (63%), em 

comparação com os homens (37%). Os participantes indicaram, em primeiro lugar, o mau-
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trato econômico-financeiro, seguido do mau-trato psicológico, da desatenção ou 

negligência e da violência física. 

Também Suárez (2007) realizou um estudo em Havana, Cuba, com 115 

mulheres usuárias de um hospital, constatando que 42% das participantes foram vítimas 

diretas de maus-tratos por algum membro da sua família, enquanto que 62% presenciaram 

ações violentas sobre outras pessoas da sua comunidade. O mau-trato psicológico foi mais 

frequente, destacando os sentimentos de falta de respeito do agressor. 

No âmbito brasileiro, Faleiros (2007) realizou um levantamento sistemático 

sobre a questão da violência contra os idosos, destacando as ocorrências, as vítimas e os 

agressores. Entre 2003 e 2005, com a ajuda de pesquisadores de campo das 27 capitais dos 

Estados e do Distrito Federal, coletou dados em diferentes fontes: disque-denúncia, áreas 

da assistência social e da saúde, Ministério Público, conselhos e polícia. Assim, a citada 

pesquisa nacional, de caráter descritivo e exploratório, mapeou a incidência e a prevalência 

de violências contra a pessoa idosa. Em todo o território brasileiro, foram contabilizadas 

61.930 ocorrências de violência contra a pessoa idosa, sendo registradas 15.803 

informações sobre a violência intrafamiliar.  

Em termos percentuais, observou-se que Macapá, São Luis, Boa Vista e 

Aracaju contribuíram com índices acima de 1%. Os menores registros foram encontrados 

em Cuiabá, Rio Branco, São Paulo e Belém. As mulheres são as maiores vítimas da 

violência, conforme foi registrado em 17 capitais. Destacam-se o Rio de Janeiro e Belo 

Horizonte, que apresentaram 79% e 78%, respectivamente, de casos registrados. Em 

apenas seis capitais, os homens apareceram como vítimas numa proporção superior a 60%, 

destacando-se Palmas e Macapá. Quanto à idade dos vitimados, observou-se o registro nas 

três faixas etárias (60-69 anos; 70 a 79 anos; e acima de 80 anos), sendo que a maior 

expressão de vítimas muito idosas está em João Pessoa (58%). 
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Os dados apresentados por Faleiros (2007) mostram, que em todas as capitais 

brasileiras, estão presentes todos os tipos de violência, com exceção da violência sexual, 

que aparece apenas em seis capitais. Na Tabela 1, encontram-se sintetizadas as ocorrências 

por tipo de violência, incluindo as duas capitais com as maiores e com as menores 

frequências. Os maiores índices encontram-se na violência física e na negligência e as 

menores percentagens são registradas na negligência, no abandono e na violência sexual. 

 

Tabela 1 − Síntese da percentagem de ocorrências de violência contra idosos. 
 

Tipo de violência Capital Percentual 

Física  

Palmas 75 
João Pessoa 71 
Natal 04 
Salvador 04 

Psicológica 

Belo Horizonte 48 
Salvador 47 
Macapá 06 
Rio Branco 06 

Financeira 

Recife 46 
Cuiabá 38 
Maceió 10 
João Pessoa 05 

Negligência 

Natal 53 
Rio Branco 52 
Teresina 03 
Recife 01 

Abandono 

Vitória 19 
Boa Vista 19 
Recife 03 
São Luis 01 

Sexual 

Fortaleza 03 
Vitória 02 
Salvador 01 
Porto Alegre 01 

Fonte: Faleiros (2007). 

 

O citado estudo constatou que, em 21 capitais, os filhos são, em média, 39% 

dos agressores, seguidos pelas filhas, com 16%. Porto Velho e João Pessoa registraram os 
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maiores índices de filhos agressores. Em Natal e João Pessoa, as filhas agressoras são mais 

frequentes. Destaca-se também a forte presença de netos e netas entre os agressores.  

Pasinato, Camarano e Machado (2006) realizaram uma pesquisa a partir das 

informações constantes nos serviços voltados para o recebimento de denúncias por 

telefone. Foram analisadas as informações obtidas junto a dois serviços: Voz do Cidadão, 

do Senado Federal e Ligue-Idoso Ouvidoria, vinculado ao Governo do Estado do Rio de 

Janeiro. Por meio da Voz do Cidadão, 59% das denúncias se referiram à questão da 

violência familiar ou doméstica. As demais 41% foram denominadas de "violência social e 

estrutural" e se referem ao desrespeito sofrido pelos idosos na esfera pública. Nesse caso, 

os serviços de transporte foram os responsáveis pelo maior número de reclamações (53%). 

Os resultados mostraram que o abandono e as agressões físicas foram os maus-tratos mais 

denunciados. No serviço de Ligue-Idoso Ouvidoria, foram frequentes as ligações 

denunciando maus-tratos e desrespeito, sendo o abandono e a violência física os tipos mais 

prevalentes. Um grande número de denúncias refere-se aos maus-tratos e violência sofridos 

por idosos nos meios de transporte públicos do Rio de Janeiro. Por sua vez, a elevada 

incidência dos abusos financeiros evidencia a convivência com aspectos mais gerais da 

violência social e estrutural, que atinge um expressivo contingente da população brasileira, 

uma vez que está relacionada ao persistente quadro de pobreza e exclusão social. 

Em Pernambuco, Melo, Cunha e Falbo Neto (2006) efetuaram uma pesquisa 

em Camaragibe, na Região Metropolitana de Recife, em que registraram a ocorrência de 

21% de idosos que sofreram maus-tratos. O tipo de violência mais comum foi a 

psicológica (62,1%), seguido da física (31,8%), cometidas pelos próprios familiares dentro 

do domicílio. As mulheres foram mais agredidas que os homens, sendo que 71,3% delas 

reagiram passivamente, não sabendo a que órgão denunciar. No seu entendimento a 

comunidade era indiferente ao problema. 
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No Ceará, Souza, Freitas e Queiroz (2007) fizeram uma pesquisa documental, 

nos arquivos de dois órgãos de denúncia de violência contra idosos: o Núcleo de 

Atendimento ao Cidadão e o Serviço de Defesa do Idoso (Alô-Idoso e Serviço 

Especializado de Atenção ao Idoso). Dos 424 documentos analisados, 284(67%) foram 

identificados como abandono de idosos. Quanto aos agressores, 49% deles eram filhos das 

vítimas. Dentre os casos de violência, 38% foram de negligência, seguida por apropriação 

indébita de aposentadoria (27%), agressão verbal (19%) e agressão física (16%). Tais 

eventos foram registrados por meio de denúncias, principalmente através do serviço Alô-

Idoso (77%). 

Através do levantamento de dados junto aos boletins de ocorrência (B.O.) da 

Delegacia de Proteção ao Idoso, em São Luís, Maranhão, Alves (2008) verificou os altos 

índices da violência familiar cometida contra idosos. Os boletins abrangeram queixas de 

brigas frequentes, ameaças, apropriações indevidas (geralmente de aposentadorias, cartões 

bancários, imóveis e empréstimos financeiros), lesões corporais (ocasionados por objetos 

cortantes, pedaços de pau e ferro) e maus-tratos (puxões de cabelo, beliscões, amarrá-los 

na cama, deixá-los sem comida e sem realizar sua higiene pessoal, alimentação, 

medicamentos, entre outros). As mulheres representaram aproximadamente 73% das 

vítimas da violência familiar. Geralmente, as queixas apresentam os filhos e os netos como 

os principais agressores. 

Gaioli e Rodrigues (2008) realizaram uma pesquisa nos registros dos laudos de 

exames de corpo de delito, do Instituto Médico Legal de Ribeirão Preto, São Paulo, 

constatando que 3,2% deles se referiam a idosos. Verificaram que 87% foram vítimas de 

maus-tratos no domicílio, estando a maioria na faixa etária entre 60-69 anos. Quanto ao 

estado civil, 46,4% eram casados ou amasiados e 34,5% eram viúvos. No que diz respeito 

ao relacionamento entre ofensores e vítimas, verificou-se que 47,1% dos idosos de ambos 



63 
 

os sexos especificaram os agressores entre filhos, netos, noras e genros, amigos e 

conhecidos. 17,2% dos idosos identificaram, como agressores, assaltantes que invadiram 

os seus domicílios, enquanto que 12,6% apontaram os cônjuges ou companheiros(as). 

Aproveitando os dados da Divisão de Média Complexidade, do município de 

Campo Grande, em Mato Grosso, Moraes, Mello e Amaral (2008) contabilizaram, no 

espaço de doze meses, 341 casos de violência contra as pessoas idosas. Foi constatado que 

18% das pessoas atendidas foram negligenciadas pela família e 13% sofreram abandono 

por parte dos seus familiares. A violência sexual foi pouco evidenciada no relato dos 

participantes. 

Em São Paulo, no Distrito Policial de Rio das Pétalas, Oliveira (2008) registrou 

que 3% das ocorrências envolveram pessoas com mais de 60 anos. Os tipos mais 

frequentes foram as ameaças de morte, lesões corporais e violência financeira. Houve o 

registro de quatro casos de suicídio de idosos. 

Queiroz (2009) entrevistou doze idosos vitimados em Fortaleza, no Ceará, 

visando pesquisar os significados que eles atribuem aos maus-tratos recebidos em suas 

relações familiares. Nos relatos dos idosos, destacaram-se as queixas de isolamento, 

abandono, exploração verbal, descaso e negligência por parte de seus membros familiares. 

O aspecto econômico/financeiro apareceu como o principal fator motivador dos maus-

tratos. Constatou-se também que os idosos temiam denunciar os maus-tratos, com medo de 

perder o apoio dos familiares. Além disso, os idosos apresentavam pouco conhecimento 

das leis de proteção existentes, não fazendo uso, consequentemente, dos seus direitos de 

cidadãos. 

Na Paraíba, Faleiros (2004) efetuou uma pesquisa a partir dos dados coletados 

em diversos órgãos situados na cidade de João Pessoa.  Em um distrito policial, constatou-

se que 141 das ocorrências se referiam a pessoas idosas, com as seguintes características: 
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(i) quanto ao sexo, 65% eram do sexo masculino; (ii) quanto à idade das vítimas, 70% 

estavam na faixa etária entre 60 e 69 anos; (iii) quanto aos tipos de violência, 67% dos 

casos foram denominados de violência sociopolítica (assalto, furto, roubo, lesões, 

homicídio e discriminação), enquanto que o restante foi identificado como violência 

intrafamiliar; (iv) quanto aos agressores, apenas 20% eram pessoas conhecidas dos idosos; 

e (v) quanto aos denunciantes, 96% eram os próprios idosos. No Conselho do Idoso de 

João Pessoa foram registradas 14 denúncias, sendo 36% delas com presença de abandono, 

27% referentes a maus-tratos, enquanto que o restante deveu-se à violência financeira. No 

Centro de Atendimento às Vítimas de Violências (CEAV), da capital paraibana, 92% das 

vítimas eram mulheres, sendo que 27% das ocorrências foram de violência psicológica, 

23% de violência doméstica, 23% de violência física, agressão e maus-tratos e 16% de 

negligência e abandono. Entre as demais ocorrências, destacaram-se os casos de 

discriminação, difamação, preconceito e falta de respeito. Outra fonte de pesquisa foi o 

Ministério Público de João Pessoa. Este órgão registrou 65% de idosas vitimadas, com as 

ocorrências correspondendo a 70% de violência física, 15% de negligência e abandono, 

10% de violência psicológica e 5% de violência financeira. 

A mesma pesquisa indicou que 73% das vítimas do CEAV estão na faixa etária 

de 60 a 69 anos, enquanto que, pelos dados do Ministério Público, 58% encontram-se na 

faixa acima de 80 anos e 35% estão na faixa de 70 a 79 anos de idade. Com relação aos 

agressores, os dados do CEAV apontam os companheiros com a maior proporção (53%), 

ficando em segundo lugar os filhos e as filhas (17%), enquanto que 13% dos idosos 

vitimados foram violentados pelos netos e netas. Os dados do Ministério Público 

mostraram que os filhos agrediram os pais idosos em 44% dos registros e as filhas em 

29%. Noras, netos e netas também aparecem como agressores. 
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Ainda na Paraíba, Florêncio, Ferreira Filha e Sá (2007) realizaram 

investigações junto à Curadoria do Cidadão e a grupos de idosos usuários de serviços 

públicos de saúde. Com base nas denúncias dirigidas à Curadoria, foram identificados 127 

casos de violência contra idosos, sendo que 89 eram mulheres e a maioria tinha idade entre 

70 e 79 anos. As violências se concentraram nos domicílios e tiveram como agressores o 

cônjuge, o filho, o neto e o irmão. Houve uma maior frequência de denúncias de uso 

indevido de bens e proventos e desentendimento familiar, além de agressões verbais. Os 

dados dos grupos de idosos mostraram que, entre 166 participantes, 106 referiram ter sido 

vítimas de violência, sendo 66% mulheres. O filho ou filha e o cônjuge foram apontados 

majoritariamente como agressores, enquanto que o tipo de violência mais frequente foi a 

psicológica (56%), seguida da financeira (20%) e a física (11%). 

A revisão da literatura especializada demonstra que as publicações acerca dos 

indicadores epidemiológicos da violência, maus-tratos e negligência contra idosos ainda se 

encontram em um nível incipiente, no que diz respeito tanto à população mundial, quanto à 

população brasileira, propriamente dita. Apesar disso, mesmo diante das limitações 

teórico-metodológicas existentes, as pesquisas até agora desenvolvidas evidenciam que o 

deslindamento das questões referentes à violência contra os idosos representa uma 

importante e desafiadora tarefa, principalmente para o planejamento de estratégias para o 

enfrentamento do problema.  

 

3.2  FATORES DE RISCO E CONSEQUÊNCIAS PSICOSSOCIAIS  

 

Para além dos estudos empíricos sobre as ocorrências de violência, maus-tratos 

e negligência contra as pessoas idosas, torna-se necessário indicar as condições que estão 

na base de tais atos e quais os mecanismos que a sociedade estabeleceu para que seja 
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possível efetuar uma denúncia. Além disso, do ponto de vista dos próprios idosos, é 

importante delimitar quais os desdobramentos psicológicos e sociais da vitimização.  

Através de estudos qualitativos em vários países, como Austrália, Brasil, Chile, 

Costa Rica, Quênia, Singapura, Espanha e Suíça, a OMS (WHO-CIG, 2008) afirma que é 

de suma necessidade que se elabore um instrumento de medida adequado, que cubra as 

dimensões principais dos maus-tratos aos idosos. Tal instrumento poderia ser um passo 

crítico para a prevenção e detecção deste lamentável agravo que acomete os idosos de todo 

o mundo. Até o presente momento, a elaboração de um instrumento universal, aplicável a 

todos os contextos culturais e geográficos, ainda não foi possível. Não obstante, a 

organização acredita que tal instrumento deve ser elaborado com o esforço de todos os 

pesquisadores interessados pela temática, de modo a se tornar o ponto de partida para 

aumentar a consciência sobre os maus-tratos contra as pessoas idosas, no âmbito das 

sociedades e das equipes de saúde. 

No que concerne às consequências da violência na vida dos idosos, a 

observação de sintomas é importante para se detectar os agravos que são imputados à 

saúde. De acordo com Elsner, Pavan e Guedes (2007), mesmo sabendo que a ausência de 

sinais e sintomas não assegura a inexistência de violência contra os idosos, existem alguns 

indicadores que servem de guia, quando se suspeita de uma dessas situações.  

Os indicadores físicos mais comuns, nos casos dos idosos vitimados, são: perda 

de peso, desnutrição ou desidratação, sem uma patologia de base que justifique (tais como 

marcas, hematomas, queimaduras, lacerações, úlceras de pressão e ferimentos); palidez, 

face abatida, olheiras, evidência de descuido e má higiene da pele; vestuário inadequado, 

sujo, inapropriado para a estação; ausência ou estado ruim de conservação de próteses; 

evidência de administração incorreta de medicamentos; e evidência de traumas ou relatos 

de acidentes inexplicáveis (Elsner, Pavan & Guedes, op. cit.). 
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Os autores relatam que, após ter sofrido episódios de violência, o idoso pode 

demonstrar: passividade, resignação, tristeza, desesperança e falta de defesa; ansiedade, 

agitação, medo e exacerbação de quadro depressivo; relatos contraditórios, receio de falar 

livremente e relutância em manter qualquer tipo de contato verbal ou físico com o 

cuidador; e busca ou mudança frequente de profissionais e/ou centros de atenção médica. 

Existem ainda os indicadores sexuais, que são formados por: conduta sexual incompatível 

com a personalidade prévia; comportamento diferente e inapropriado diante da presença de 

certas pessoas (comportamento exibicionista, comentários fora de lugar); conduta 

agressiva, isolamento e autoagressão; infecções recorrentes, dor, hematomas e 

sangramento na região anal e genital; dificuldade para a marcha e dor abdominal sem causa 

aparente; e vestuário íntimo rasgado ou manchado de sangue. 

Entre os indicadores de violência financeira ou patrimonial, observam-se as 

retiradas de quantias de dinheiro que são incomuns, atípicas ou acima dos recursos 

financeiros do idoso; mudanças no testamento ou em títulos de propriedades para deixar a 

casa ou bens para “novos amigos e parentes”; ausência ou venda de bens sem o 

conhecimento do próprio idoso ou de familiares; o idoso não consegue encontrar as jóias 

ou pertences pessoais; atividade suspeita em contas de cartão de crédito; nível de 

assistência incompatível com a renda e os bens do idoso (Elsner, Pavan e Guedes, op. cit.). 

O relatório da OMS (WHO-CIG, 2008) aponta os indicadores relativos às 

pessoas que cuidam dos idosos, que podem constituir riscos para a ocorrência de violência, 

maus-tratos e negligência: o cuidador aparece cansado ou estressado; parece 

excessivamente preocupado ou despreocupado com a saúde do idoso; censura o idoso por 

atos como incontinências; comporta-se agressivamente; trata o idoso como uma criança ou 

de modo desumano; tem histórico de abuso de substâncias químicas ou de abusar de outras 

pessoas; não quer ou evita que o idoso seja entrevistado; responde aos questionários de 
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modo defensivo, evasivo ou hostil; e tem estado cuidando do idoso por um longo período 

de tempo e em horário integral, sem descanso. 

Quanto às características dos agressores, Gaioli e Rodrigues (2008) resumem 

os seguintes sinais de vulnerabilidade e risco: os agressores vivem na mesma casa que a 

vítima; são filhos dependentes financeiramente de pais com idade avançada; os idosos são 

dependentes das famílias dos seus filhos para a sua manutenção; os idosos são doentes 

mentais; abuso de álcool e drogas praticado pelos filhos ou pelo próprio idoso; isolamento 

social dos familiares ou do idoso; história de agressão anterior contra o idoso e história de 

violência na família.  

Sob o ponto de vista dos mecanismos de denúncia, registra-se um baixo índice 

de informações, que foi anunciado no início dos estudos sobre maus-tratos, realizados nos 

Estados Unidos, em 1981 e recentemente relatado pelo National Centre on Elder Abuse 

(NCEA, 2006). A mesma constatação foi feita pelos estudos de Queiroz (2009) e Faleiros 

(2007). Esta constatação pode servir para endossar a existência do que o NCEA (1998) 

denominou de Teoria do Iceberg, tal como demonstrada na Figura 2.  

 

Figura 2 − Esquema ilustrativo da Teoria do Iceberg. 
Fonte: NEAS (1998) 
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O iceberg significa uma grande massa de gelo flutuante, que se deslocou de 

uma geleira marítima, que contém uma pequena parte visível na superfície e uma grande 

massa encoberta e dentro do mar. De maneira análoga, a Teoria do Iceberg busca explicar 

os índices de casos de violência e maus-tratos contra idosos: no topo da Figura 2, que 

representa a pequena parte visível, encontram-se os casos relatados; uma grande área 

encoberta, subdividida em outra maior, corresponde aos casos não-relatados e 

identificados, enquanto que uma parte menor e mais profunda significa os casos não-

identificados e, portanto, não-relatados. A figura demonstra o baixo índice de informações 

dos casos de maus-tratos relatados nos Estados Unidos. 

No Brasil, segundo o Ministério da Saúde (Brasil, 2001a), as fontes oficiais 

sobre violências e acidentes, são: os boletins de ocorrências policiais, os boletins do 

Departamento Nacional de Estrada e Rodagem (DNER); as comunicações de acidentes de 

trabalho (CAT); os sistemas de informação hospitalares; os sistemas de informação de 

mortalidade do Ministério de Saúde; e o sistema nacional de informações tóxico-

farmacológicas.  

Alves (2001) traz uma importante contribuição para a melhoria do 

levantamento de dados, a partir das conclusões do relatório do Ligue-Idoso, que é uma 

referência no Rio de Janeiro para as denúncias sobre violência contra a pessoa idosa. Além 

de atender ao telefone e registrar as denúncias, o serviço tem se preocupado com o 

encaminhamento aos órgãos competentes. O encaminhamento obedece a uma classificação 

prévia do conteúdo dos telefonemas. A classificação é elaborada pelas próprias assistentes 

sociais, junto com a coordenadora do programa e organiza-se da seguinte forma:  

a) Denúncias de maus-tratos: envolvem conflito familiar, conflito de 

vizinhança, conflito entre casal, conflito interpessoal, agressão física, ameaça de morte, 

negligência asilar, negligência hospitalar, discriminação, abandono e apropriação de bens. 
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Cada um desses tipos de maus-tratos é definido segundo suas características: (i) conflitos 

são entendidos como "brigas, xingamentos (sic), discussão e humilhação, sem agressão 

física"; (ii) abandono é o nome que se dá "quando o idoso é abandonado em hospitais, 

instituição asilar, residência ou nas ruas por familiares"; (iii) apropriação de bens, "quando 

o denunciante ou o próprio idoso declara que algum membro da família, vizinho, 

empregado ou procurador, apropriou-se de seus rendimentos, de seu imóvel ou de qualquer 

outro bem que possua, sem o seu aval"; (iv) negligência asilar, "quando o denunciante 

relata: que o responsável técnico pela instituição não possui título de qualificação 

profissional na área de saúde; que a instituição não possui instalações físicas adequadas; 

que há inexistência sistemática de operacionalização dos serviços de substituição dos 

utensílios de cama, mesa e banho; que há inexistência de quadro de funcionários 

qualificados para atender às necessidades básicas do idoso, tais como saúde, alimentação, 

higiene e repouso; e que a instituição asilar pratica lesões físicas e agressões verbais"; (v) 

negligência hospitalar, "quando o denunciante relata que o idoso não vem recebendo o 

atendimento adequado por parte da equipe da unidade de saúde, no que se refere aos 

horários de medicação e enfermagem"; (vi) discriminação, "quando o idoso relata que lhe 

foi negado o direito de abrir crediários, seguros de saúde e seguro de vida, restringindo 

assim o exercício de cidadania”;  

b) Denúncias de desrespeito: descumprimento das leis que amparam o idoso, 

com referência a transportes, atendimento em repartições públicas, bancos, supermercados, 

ingressos para a casa de cultura, internações e atendimentos hospitalares, pagamento de 

impostos e utilização de espaços públicos;  

c) Denúncias previdenciárias: problemas na revisão de cálculos de 

aposentadorias e pensões, interrupção de pagamento de benefícios, andamento de 
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processos iniciais de aposentadoria e pensão, recadastramento de beneficiários, liberação 

de pagamento de benefícios e pagamento bloqueado de benefícios;  

d) Denúncias de desaparecimento;  

e) Ouvidoria: situações de atendimento imediato, sem que haja demanda de 

encaminhamento formal do Ligue-Idoso ao órgão competente. Destina-se a orientar e 

esclarecer o idoso ou o denunciante quanto aos seus direitos e reivindicações junto aos 

órgãos de competência (Alves, op. cit.).  

O registro dos casos de violência no Brasil e em todo mundo é necessário para 

que se alcance uma base quantitativa de informação confiável, de modo a possibilitar o 

desenvolvimento de políticas públicas e sociais para a prevenção e o tratamento dos abusos 

contra idosos. Mas além da compilação dos registros, a partir das fontes institucionais, 

torna-se essencial incluir, entre as evidências empíricas, o senso comum, as crenças, as 

opiniões dos próprios atores sociais, que são as vítimas da violência, assim como a 

veiculação midiática dos atos cometidos. 
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CAPÍTULO IV −−−− TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 
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Para Moscovici (1981), a representação social é uma modalidade de 

conhecimento particular, que tem por função a elaboração de comportamentos e a 

comunicação entre os indivíduos. Compreende conjuntos simbólicos/práticos/dinâmicos, 

cujo status é o de uma produção e não de uma reprodução ou reação a estímulos exteriores. 

Caracteriza-se pela utilização e seleção de informações, a partir do repertório circulante na 

sociedade, destinadas à interpretação e à elaboração do real. Assim, representar um objeto, 

pessoa ou coisa não consiste apenas em desdobrá-lo, emití-lo ou produzí-lo, mas em 

reconstruí-lo, retocá-lo e modificá-lo. 

Jodelet (2001), outra importante expoente do estudo da representação social, 

assim a define: 

 

(...) é uma forma de conhecimento, socialmente elaborada e partilhada, 

com um objetivo prático, e que contribui para a construção de uma 

realidade comum a um conjunto social. Igualmente designada como saber 

de senso comum ou ainda saber ingênuo, natural, esta forma de 

conhecimento  é diferenciada, entre outras, do conhecimento cientifico 

(p. 22). 

 

Essa autora argumenta que as representações sociais constituem modalidades 

de pensamento prático, orientadas para a comunicação, compreensão e domínio do entorno 

social, material e ideológico, cujos conteúdos referem-se às condições e aos contextos em 

que surgem as representações, mediante as comunicações nas relações intergrupais. Essa 

teoria consiste em uma maneira de interpretar e de pensar a realidade cotidiana, uma forma 

de conhecimento social que ocorre através do contexto concreto em que se situam os 

indivíduos e os grupos e, sobretudo, da comunicação que se estabelece entre eles, pela 

bagagem cultural de cada um, pelos valores e ideologias (Jodelet, 2001).  
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De acordo com Moscovici (2003), a construção sociocognitiva de uma 

representação passa por várias fases, entre a realidade prática e o pensamento socialmente 

edificado, demonstrando a existência de um estilo intelectual próprio à representação social 

de um grupo de pertença. O uso de clichês, de expressões armazenadas em estoques 

linguísticos ou fórmulas de interação social, consistem em estilos intelectivos, acrescidos 

das analogias e metáforas próprias de uma construção do senso comum calcada nos 

processos de comunicação social e no tecido social. 

O estudo da linguagem como suporte para a apreensão das representações 

sociais tem sido subsidiado pela utilização de três principais abordagens teórico-

metodológicas: a dimensional, a estrutural e a societal. De acordo com Arruda (2002), a 

abordagem dimensional do estudo das representações sociais é assim denominada porque 

apreende as “dimensões da representação no seu campo estruturado, a atitude que ela 

carrega e que lhe dá sua coloração afetiva, e o componente da informação que ela 

contém” (p. 140). Para Banchs (1998), esta abordagem é também denominada de 

processual, genética ou dinâmica, uma vez que centra sua atenção sobre a construção da 

representação, sua gênese e seus processos de elaboração.  

No contexto da presente pesquisa, a investigação das representações sociais 

dos idosos e daquelas veiculadas pela mídia impressa, deve se apoiar no conteúdo de um 

dos seus principais suportes: a linguagem. A apreensão da linguagem falada e escrita, 

enquanto discurso sobre a violência e maus-tratos, possibilita abarcar o campo da 

representação social na totalidade das expressões, imagens, atitudes e valores, entendidos 

como um campo estruturado de significações, saberes e informações. 

Considerada por Sá (2001, 1998) como a grande teoria, a Teoria das 

Representações Sociais (TRS) e suas proposições básicas, oriundas de Moscovici, podem 

ser desdobradas em três correntes teórico-metodológicas complementares. A primeira 



75 
 

delas, liderada por Denise Jodelet, em Paris, na França, corresponde à utilização de 

métodos qualitativos, com predominância para o uso da observação de campo e da 

entrevista em profundidade. A outra corrente teórica, comandada por Jean-Claude Abric, 

em Aix-en-Provence, também na França, enfatiza a dimensão cognitivo-estrutural, 

utilizando uma metodologia experimental, com a coleta de palavras por meio da associação 

livre e do tratamento de dados por programas computacionais. A terceira corrente, 

encabeçada por Willem Doise, em Genebra, na Suíça, procura articular a teoria 

moscoviciana com uma perspectiva mais sociológica, que utiliza os tratamentos estatísticos 

correlacionais, com a aplicação de questionários a um grande número de participantes (Sá, 

op. cit.). 

 

4.1  ABORDAGEM DIMENSIONAL  

 

De acordo com Moscovici (1981), as representações sociais de um grupo 

constituem o resultado de um processo de transformação daquilo que é não-familiar e não-

conhecido em algo familiar e particular. Portanto, uma função básica das representações 

sociais é a integração da novidade, o que é conseguido através dos processos interligados 

envolvendo a ancoragem e a objetivação. A transformação do que não é familiar em algo 

familiar não se processa de maneira automática na vida dos indivíduos, mas conta com a 

participação da memória e das conclusões pré-estabelecidas. O processo de ancoragem 

transfere o desconhecido para o esquema de referência, por meio da comparação e da 

interpretação; por sua vez, o processo de objetivação reproduz o desconhecido, entre o que 

é visível e tangível, trazendo-o, assim, sob controle. 

Para ser representado, o objeto social necessita da propriedade de incitar a 

curiosidade, para que o novo seja incorporado e assimilado à própria rede de categorias, 
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por meio de uma classificação e uma nomeação ou rótulo. O objeto ou evento social sem 

classificação e sem nomeação parecerá estranho, inexistente e até ameaçador para o 

indivíduo. Para Moscovici (1981): 

 

(...) O primeiro passo, para se superar a resistência e trazer o objeto ou 

pessoa mais próxima de nós, é realizado quando atribuímos uma 

categoria preferida, para rotulá-lo com uma palavra que pertence à nossa 

linguagem. O mero fato de ser capaz de falar ou fazer um julgamento 

sobre alguém, isto é, de ser capaz de comunicar sobre ele, nos permite 

imaginar o incomum dentro de nosso mundo ordinário Ao categorizar o 

não-categorizável ou nomear o não-nomeável, nós já estamos 

representando (p. 11). 

 

Segundo o citado autor, o indivíduo funciona ativamente, de modo a tornar a 

neutralidade impossível, uma vez que, para cada objeto social, seja atribuído um valor 

positivo ou negativo e uma ordem hierárquica. Deste modo, ao classificar e nomear um 

objeto, o indivíduo está revelando sua própria teoria sobre a sociedade e sobre a natureza 

humana. Ao categorizar o novo, ainda não categorizado, ou ao nomear o que não foi 

nomeado, o sujeito está essencialmente representando. É o que o citado autor denomina de 

uma teoria do senso comum. 

De acordo com a teoria moscoviciana, durante o processo de formação da 

representação social, o indivíduo ancora o objeto num protótipo, num modelo ou numa 

matriz icônica, a partir da qual é estabelecida uma relação negativa ou positiva com esse 

objeto. A decisão tomada para ancorar em um dado protótipo poderá seguir duas direções: 

ou a generalização ou a individualização. Ao generalizar, o indivíduo faz a ancoragem do 

objeto novo ajustando-o ao protótipo preestabelecido, reduzindo as diferenças entre os 

mesmos. Se a decisão for por individualizar, o sujeito procurará manter o novo a uma 
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distância, desvia-o do modelo, reconhecendo as peculiaridades que não se encaixam na 

matriz icônica. A tomada de decisão em relação ao protótipo, ou generalizando ou 

individualizando, não dependerá de uma escolha meramente cognitiva, mas expressa uma 

atitude que inclui as características afetivas e normativas em relação ao objeto 

representacional, denotando os aspectos socioafetivos que prevalecem na comparação do 

protótipo com o novo objeto a ser conhecido (Moscovici, op. cit.). 

Além de categorizar ou classificar, o sujeito atribui um nome para o novo 

objeto, processo que o retira do anonimato e o coloca dentro de uma rede de palavras 

pertencentes à linguagem adotada consensualmente pelo grupo de pertença. Segundo 

Moscovici (op. cit.), esta nomeação atinge uma associação entre a palavra e o objeto, a tal 

ponto que o coloca em um lugar comum inevitável. Por meio dos processos de 

classificação e nomeação, o objeto torna-se reconhecido, quando antes era ignorado, 

recebe uma identidade, passa a ter um significado e acomoda-se dentro de uma 

representação social dominante para o seu grupo social, constituindo-se, assim, duas 

formas de ancorar uma representação. 

Tais pressupostos da teoria moscoviciana parecem pertinentes aos objetivos da 

presente tese, na medida em que a violência e os maus-tratos contra a pessoa idosa são 

geralmente considerados como fenômenos desconhecidos e anônimos. O presente estudo 

parte da suposição de que as representações sociais acerca dessa violência se instalam 

durante o decorrer do processo de envelhecimento e a ocorrência da vitimização do ato 

violento. Quer se trate da informação veiculada pela mídia, quer diga respeito ao relato de 

uma vivência pelo idoso, esse processo de nomeação contrasta com a imagem comum da 

velhice, que é socialmente naturalizada como uma fase de plenitude psicológica. Para o 

idoso, trata-se da necessidade de atribuir um nome a uma vivência anteriormente 

desconhecida e que é muitas vezes experimentada como um mal-estar difuso, um vazio ou 
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uma inquietação. Essa necessidade impulsiona e aciona nos idosos um processo de 

elaboração da representação da violência e dos maus-tratos, traduzida numa linguagem que 

é consensualmente adotada por seu grupo de pertença ou veiculada pelos órgãos de 

comunicação de massa.  

Portanto, para apreender as representações sociais dos idosos acerca da 

violência e maus-tratos a eles dirigidos, torna-se necessário compreender os processos de 

classificação e nomeação envolvidos. São esses processos que permitem retirar a novidade 

(o envelhecimento, os conflitos sociais e intergeracionais) do anonimato e colocá-los numa 

rede de significação, a partir do consenso de grupo dos idosos que convivem num mesmo 

ambiente de interação social.  

Nesse sentido, a objetivação é um processo interligado à ancoragem, que 

contribui para o surgimento de uma representação social frente a um novo objeto, por meio 

da materialização de uma entidade abstrata, que foi ancorada pela classificação e pela 

nomeação. De acordo com a teoria moscoviciana, são observadas duas fases do processo 

de objetivação: a identificação do elemento figurativo e a naturalização. 

Na primeira fase, objetivar significa descobrir o aspecto icônico e imageante de 

uma idéia ou de um ser mal definido, equivalendo o conceito à imagem do objeto 

representacional, associando o objeto a um significado concreto. O elemento figurativo é 

identificado a partir das expressões mais frequentemente usadas e conhecidas pelos 

indivíduos de um grupo social ou de pertença. O grupo social procura selecionar a 

expressão que mais se aproxima da capacidade figurativa, conservando as crenças passadas 

do grupo, assim como os conjuntos de imagens construídos socialmente. Portanto, para a 

formação do elemento figurativo é necessário haver um consenso na aceitação da seleção 

feita pelo grupo de pertença, formando uma estrutura conceitual daquele grupo 

(Moscovici, op. cit.). 
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A naturalização, segunda fase do processo da objetivação, ocorre quando, ao 

identificar o(s) elemento(s) figurativo(s) de uma representação social, o grupo de pertença 

reelabora e constrói os elementos da realidade. Dessa maneira, adquire-se um estatuto de 

evidência, que é integrado aos elementos da realidade do senso comum. 

Por não se tratar de uma cópia da realidade, a representação social apresenta-se 

não só como uma instância intermediária entre o conceito e a percepção, mas como um 

processo, que torna o conceito e a percepção intercambiáveis (Arruda, 2002). Como 

sublinha Jodelet (2001), o estudo dos conteúdos representacionais implica a totalidade de 

expressões, imagens, idéias e valores presentes no discurso sobre o objeto, sendo, portanto, 

um conjunto estruturado de afetos, significações, saberes e informações.  

Nesta perspectiva, os discursos dos grupos sociais e dos meios de comunicação 

sobre o objeto de estudo das representações sociais estão organizados de maneira muito 

diversa, segundo as classes, as culturas e os grupos e “constituem tantos universos de 

opinião quantas são as classes, culturas ou grupos existentes” (Moscovici, 1978, p. 67). Por 

esta razão, Moscovici (1978) adotou uma forma de abordagem das representações sociais, 

denominada dimensional, a partir da formulação de que “cada universo tem três 

dimensões: a atitude, a informação e o campo da representação ou a imagem” (p. 67).  

A dimensão atitudinal de uma representação social destaca a orientação global 

do indivíduo ou grupo de pertença, em relação ao objeto representacional. As pessoas se 

posicionam favoráveis ou desfavoráveis frente ao novo elemento a ser categorizado e 

nomeado. Segundo Moscovici (op. cit.), ainda é possível a identificação de atitudes 

intermediárias. A dimensão atitudinal é a mais frequente das três dimensões e, 

provavelmente, a mais “geneticamente primordial” (p. 74). Esta concepção leva à 

teorização de que uma pessoa se informa e representa alguma coisa unicamente depois de 

ter adotado uma posição e em função da posição tomada. 
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A segunda dimensão da representação social é a informação, também 

denominada de "dimensão conceitual". Relaciona-se com a organização dos 

conhecimentos que um grupo de pertença possui a respeito de um objeto social, a partir de 

um saber consistente e permite realizar uma discriminação precisa entre os níveis de 

conhecimento. Os níveis de conhecimento correspondem a certa quantidade de informação 

que circula socialmente entre informantes ou participantes de um grupo social, que variam 

dos mais aos menos informados (Moscovici, 1978). 

A dimensão "campo representacional" está associada “à idéia de imagem, de 

modelo social, ao conteúdo concreto e limitado das proposições atinentes a um aspecto 

preciso do objeto da representação” (Moscovici, op. cit., p. 69). A existência de um campo 

representacional pressupõe a ocorrência de uma unidade hierarquizada de elementos que 

orientam a formação dos juízos e das afirmações sobre o objeto representacional. 

Esses elementos da teoria moscoviciana permitem compreender a construção, a 

gênese e os processos dimensionais das representações sociais. No caso do presente estudo, 

constituem as condições essenciais para apreender a teoria do senso comum elaborada e 

veiculada pela mídia e apropriada pelos idosos, acerca da violência e dos maus-tratos. 

Para além da abordagem processual, as representações sociais ainda são 

estudadas por meio da apreensão da sua estrutura, iniciada pela noção de elemento 

figurativo, integrante da TRS de Moscovici e implementada pelas investigações de Abric, 

na Teoria do Núcleo Central. Por fim, o estudo das representações sociais compreende 

ainda uma perspectiva mais sociológica ou societal, na direção dos trabalhos de Doise, 

uma vez vez que permite a aplicação de correlações a respeito do senso comum de 

diferentes grupos de pertença. 
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4.2  ABORDAGEM SOCIETAL  

 

Segundo Doise (2002, 1992), uma etapa importante em todos os estudos sobre 

as representações sociais é a determinação do seu conteúdo e sua descrição a partir da sua 

ancoragem dentro das dinâmicas relacionais. Devem-se incluir as relações simbólicas entre 

os atores sociais, além da análise interna do seu conteúdo semântico. 

Por este motivo, para o citado autor, as representações sociais são definidas, de 

uma maneira geral, como princípios organizadores das relações simbólicas entre 

indivíduos e grupos. Nesta perspectiva, Doise defende a idéia de que todo estudo da 

representação social impõe o estudo comparativo dos grupos sociais, sob pena de perda da 

"dimensão societal" (posicional e ideológica) das representações sociais. Assim, o objeto 

representacional encontra-se inserido num ambiente ativo, que é reestruturado, pelo 

indivíduo ou pelo grupo, a partir da realidade social. As representações são sociais porque 

se devem à natureza da construção coletiva, além de sua função de formação e orientação 

de condutas no bojo das comunicações sociais (Farr, 1994).  

Com base na teoria das representações sociais e na teoria de Piaget sobre o 

desenvolvimento cognitivo, Doise (2002) propõe a construção de uma psicologia societal, 

que imbrica o estudo dos sistemas cognitivos no plano individual com os estudos dos 

sistemas relacionais e societais. Para ele, a perspectiva de estudo das representações 

sociais, proposta por Moscovici, exige uma abordagem relacional dos sistemas cognitivos 

complexos do indivíduo com os metassistemas de relações simbólicas que caracterizam 

uma sociedade. Esses dois sistemas, o cognitivo e o metassistema social, tentam explicar 

como o conhecimento científico é transformado em saber de senso comum, pois se “no 

nível do indivíduo as transformações são executadas pelas regras de inferência, no nível 

coletivo elas são executadas pelas regras da comunicação” (Moscovici, 1978, p. 167).  
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Neste sentido, os estudos de Doise (2002), ancorados na teoria das 

representações sociais (TRS), comumente articulam explicações preferencialmente de 

ordem individual, com explicações de ordem societal. Mostram como o indivíduo dispõe 

de processos que lhe permitem funcionar em sociedade e, de maneira complementar, 

tornam claro como é que as dinâmicas sociais, particularmente interacionais, posicionais 

ou de valores e de crenças gerais, orientam o funcionamento desses processos.  

Desse modo, os limites do sistema cognitivo são realçados, porque as 

definições de representações sociais em termos consensuais são insuficientes para alcançar 

o metassistema social. Mais do que crenças consensuais, essas representações são os 

princípios, resultantes de posições sociais diferentes ou opostas, que organizam as 

diferenças dos posicionamentos individuais em relação a pontos de referência comuns 

(Doise, 1992). Essa definição destaca a noção de variabilidade como uma das 

características centrais das representações sociais. 

A perspectiva societal recorre a quatro níveis de análise, que são 

frequentemente praticados pelos psicólogos sociais: o intraindividual, o interindividual e 

situacional, o intragrupal e o intergrupal. No nível de análise dos processos 

intraindividuais, os modelos utilizados tratam da maneira pela qual o indivíduo organiza 

suas experiências com o meio ambiente. No segundo nível, os processos interindividuais e 

situacionais são considerados como intercambiáveis. São os sistemas de interação entre 

indivíduos que fornecem os princípios explicativos típicos das dinâmicas deste nível. As 

pesquisas sobre as redes de comunicação ilustram bem este nível, bem como as 

experiências com jogos de motivações mistas. 

O terceiro nível de análise proposto por Doise (2002) leva em conta as 

diferentes posições que os atores sociais ocupam no tecido das relações sociais, 

características de uma sociedade e analisa como suas posições modulam os processos do 
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primeiro e do segundo níveis. Neste nível estão situadas, principalmente, as pesquisas com 

grupos de status diferentes, tais como dominantes e dominados, majoritários e 

minoritários, entre outros. 

O quarto nível de análise remete aos sistemas de crenças, representações, 

avaliações e normas sociais. As produções culturais e ideológicas, características de uma 

sociedade ou de certos grupos, não somente dão significação aos comportamentos dos 

indivíduos, como também criam ou dão suporte às diferenciações sociais em nome de 

princípios gerais. 

Essa distinção em quatro níveis de análise não deve servir apenas a objetivos 

classificatórios. Ela deve, sobretudo, facilitar a realização de articulações que podem 

ocorrer entre esses níveis de análises. Realmente, as análises que articulam vários níveis 

teóricos são mais completas. Além de conduzirem a uma melhor descrição de um processo 

que é conceituado em um dos níveis, elas estabelecem, prioritariamente, as condições de 

sua atualização, a partir dos outros níveis de análise. 

Portanto, na perspectiva de uma psicologia societal, os estudos das 

representações sociais devem pautar suas explicações sobre os modos de funcionamento 

social e individual. O modelo proposto trabalha em três diferentes fases de análise, 

articulando regulações societais e modos de funcionamento cognitivo. Para Doise (op. cit.), 

todo estudo de representações sociais impõe o estudo comparativo dos grupos sociais, sob 

pena de perda da dimensão societal. 

As hipóteses de base da abordagem societal de Doise são três: organização do 

campo representacional, princípios organizadores das diferenças individuais e ancoragem 

social no sistema de significado simbólico. A primeira delas parte da posição de que 

diferentes membros de uma população, ou seja, membros de diferentes grupos sociais, 

compartilham crenças comuns, próprias a uma dada relação social. Isto ocorre porque as 



84 
 

representações sociais originam-se em um espaço relacional de comunicações, que 

pressupõem referências comuns aos indivíduos ou grupos implicados nas trocas 

simbólicas, o campo comum das representações sociais.  

Esta análise corresponde aos processos de objetivação, referindo-se ao modo 

pelo qual um objeto abstrato (um construto) é transformado em uma imagem ou esquema 

figurativo (Moscovici, 1978). Trata-se de um processo dotado de operações cognitivas, tais 

como a seleção, a categorização e a esquematização. A maioria dos estudos sobre os 

processos de objetivação procura encontrar o conteúdo das teorias ingênuas que os 

indivíduos compartilham sobre o objeto da representação.  

A primeira hipótese societal admite ainda que a estrutura das representações 

sociais está orientada por dimensões atitudinais. Isto quer dizer que, além de um 

significado social, o conteúdo de uma representação tem uma dimensão avaliativa, 

amplamente adotada pelos membros de um mesmo grupo social. 

De acordo com Silva, Gomes e Santos (2005), esta primeira hipótese pode ser 

testada por meio das oposições resultantes de posições discursivas contrastantes. Essas 

posições contrastantes podem ser obtidas por meio da exposição do discurso dos grupos de 

pertença em diferentes zonas, projetadas, por exemplo, num plano fatorial de 

correspondência. Do ponto de vista metodológico, a organização do campo 

representacional pode ser obtida mediante o estudo comparativo dos grupos sociais, 

utilizando a análise fatorial de correspondência. 

A segunda hipótese societal, sobre os modos de funcionamento social e 

individual, fala dos princípios organizadores das diferenças individuais, focalizando a 

natureza das posições de cada pessoa em relação a esses princípios. Neste sentido, a TRS 

explica como e porque os indivíduos ou grupos sociais se diferenciam nas relações que 

estabelecem com esses princípios. Parte do pressuposto de que as representações sociais 
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organizam os processos simbólicos intervenientes nas relações sociais, os posicionamentos 

que os indivíduos estabelecem em relação às questões sociais e que são constituídos nos 

relacionamentos comunicativos. Assim, os princípios organizadores das diferenças 

individuais são fundamentais na consolidação das dimensões que ligam os agentes sociais.  

Mas o que são esses princípios organizadores? De acordo com Doise (1992), 

eles podem ser descritos como construtos sociais que atuam na organização das 

dicotomias, adaptações, assimilações e sincronizações que intervêm na dinâmica da 

propaganda, propagação e difusão. Sua função seria atualizar as modalidades de 

comunicação nos diferentes contextos sociais. Situados no quadro das relações 

intergrupais, esses princípios são análogos aos processos de diferenciação categorial.  

A existência desses princípios organizadores indica que a sociedade é um 

sistema de relações caracterizado pela pluralidade de alternativas, onde cada indivíduo tem 

uma inserção específica no campo social. Essa pluralidade permite explicar a variedade de 

expressões individuais de uma representação social. Neste sentido, diz Doise (op. cit.), a 

noção de representações sociais não pode se limitar a um conjunto de crenças e opiniões 

consensuais sobre um objeto social. Ao contrário, deve mostrar como, através da 

diversidade de opiniões, manifestam-se seus princípios de organização.  

A identificação desses princípios não impede que os posicionamentos sejam 

diversificados, pois o pensamento do senso comum não implica uniformidade nos níveis de 

opinião dos indivíduos. A noção de princípios organizadores introduz, no conceito de 

representações sociais, a idéia de variação interindividual.  Como essas representações 

estão estruturadas nos sistemas de opinião, atitude e estereótipos (Moscovici, 1978), pode-

se presumir que os indivíduos se diferenciam em relação ao grau de adesão a cada um 

desses elementos. Neste sentido, conclui Doise (1992), as representações são princípios 
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organizadores que regulam as relações simbólicas e, ao mesmo tempo, produzem variações 

e diferenças sistemáticas interindividuais e intergrupais. 

Do ponto de vista metodológico, quando se procura testar esta hipótese dos 

princípios organizadores das diferenças individuais, vale-se da identificação das 

peculiaridades grupais. Ou seja, lança-se mão dos elementos ou objetivações que 

constituem o campo comum das representações sociais, os conteúdos mais frequentes dos 

indivíduos de um mesmo grupo pesquisado (Silva, Gomes & Santos, 2005).  

A terceira hipótese de Doise (2002, 1992), sobre os modos de funcionamento 

social e individual, propõe considerar a ancoragem das tomadas de posição em outras 

realidades simbólicas coletivas, enfocando principalmente: (i) as hierarquias de valores; 

(ii) as percepções das relações entre grupos e categorias; e (iii) as experiências sociais 

compartilhadas. Essa ancoragem social refere-se, sobretudo, ao que ocorre quando os 

atores sociais tomam coletivamente um posicionamento definido no cenário social, 

caracterizando as suas tomadas de posição em comparação com aquelas dos outros grupos.  

A ancoragem social das representações sociais pode ser estudada em três 

diferentes perspectivas: psicológica, sociológica e psicossociológica (Doise, 1992). Essa 

classificação foi derivada da descrição das teorias da Psicologia Social, feita por Doise, 

postulando a existência de quatro níveis de explicação para os fenômenos 

psicossociológicos: intraindividual, interindividual, intergrupal e ideológico/societal.  

As ancoragens psicológicas recorrem, predominantemente, aos níveis de 

análise individual e interindividual. A ancoragem sociológica focaliza, sobretudo, as 

explicações do terceiro nível de análise (intergrupal). Sob o argumento de que as inserções 

sociais compartilhadas guiam as interações específicas que moldam as representações 

sociais, os estudos neste nível investigam a forma como a pertença concreta dos indivíduos 

na estrutura social constrói os conteúdos de uma representação.   
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A ancoragem psicossociológica refere-se às explicações ideológicas/societais. 

Os estudos concernentes a esse nível de ancoragem procuram analisar a forma como os 

diversos discursos ideológicos, resultantes das identidades sociais, influenciam a forma 

como os grupos sociais constroem os conteúdos do campo representacional. Além disso, 

investigam os processos simbólicos subjacentes à maneira como esses grupos orientam os 

seus posicionamentos em relação aos princípios organizadores dos elementos desse campo.  

Do ponto de vista metodológico, de acordo com Silva, Gomes e Santos (2005), 

diversos procedimentos devem ser adotados para testar a terceira hipótese de Doise sobre 

os modos de funcionamento social e individual. Primeiramente, procura-se identificar as 

concepções que guiam o conteúdo das pertenças grupais, as idéias que estão circulando na 

base dos conteúdos discursivos. Além disso, tenta-se delimitar os conflitos resultantes do 

velho e do novo no pensamento social, as marcas fixadas de um modelo de funcionamento 

social imprimidas no discurso coletivo. Por fim, busca-se determinar os espaços de 

delineamento das identidades tanto individuais quanto grupais, de onde emergem as 

diferenças entre os participantes da pesquisa. 

A presente tese focalizou o estudo do processo de ancoragem, com base 

principalmente na abordagem da organização do campo representacional (primeira 

hipótese de Doise) e na perspectiva das representações sociais que são adotadas como 

princípios organizadores das tomadas de posição dos indivíduos (segunda hipótese de 

Doise). Esses princípios estão ligados a inserções específicas dentro de um conjunto de 

relações sociais e organizam os processos simbólicos que intervêm nessas relações. O 

emprego da terceira hipótese da abordagem societal de Doise (ancoragem social no sistema 

de significado simbólico) não se mostrou tão adequado para os propósitos deste estudo, em 

função basicamente de dois aspectos: (a) a escolha do delineamento de pesquisa, que 

contou com um número restrito de participantes idosos; e (b) a aplicação de um 
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instrumento, a entrevista em profundidade, que requer, predominantemente, uma análise 

qualitativa das respostas. 

 

4.3  COMUNICAÇÃO SOCIAL E REPRESENTAÇÃO SOCIAL 

 

O advento da comunicação de massa permitiu o acesso a contextos sociais 

específicos, a emergência de novos núcleos sociopsicológicos de produção de 

conhecimento do senso comum e uma consequente diversificação das representações 

(Duveen, 2003). Nesse sentido, considerando-se a relação da mídia com o público (tanto 

consumidor quanto produtor do conhecimento), as representações sociais também são 

construídas e difundidas por meio da interação pública entre atores sociais, em práticas de 

comunicação do cotidiano (Moscovici, 2003, 1981, 1978, 1961). 

Para Moscovici (1961), com o surgimento da mídia, o conhecimento científico 

deve adaptado como uma forma de senso comum. Efetivamente, os grupos de 

comunicadores e destinatários não produzem um saber científico, mas reelaboram este tipo 

de saber, de acordo com seus meios, predisposições e necessidades. Para a teoria 

moscoviciana, as representações sociais têm um papel fundamental, na medida em que 

servem para socializar o conhecimento científico, introduzindo-o nas comunicações do 

cotidiano e tornando-o parte integrante da realidade e da vida das pessoas. Os meios de 

comunicação, aliados à intervenção da ciência no cotidiano, exercem influência na 

construção das teorias do senso comum que os grupos fazem sobre os objetos que são 

importantes para as suas vidas. 

De acordo com Moura (2003), a relação da ciência com o senso comum não 

ocorre em uma única direção, sendo preferencialmente bidirecional. Tanto ocorre a 

transformação do conhecimento científico em senso comum (fluxo descendente), quanto o 
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conhecimento do senso comum inspira a elaboração de teorias científicas (fluxo 

ascendente). A difusão de idéias na direção descendente constitui a popularização da 

ciência e o movimento contrário refere-se ao processo de cientificização. 

No que diz respeito ao ao processo de popularização da ciência, continua 

Moura (op. cit.), pode ser caracterizado da seguinte maneira: (i) desenvolve-se dentro de 

um amplo cenário discursivo, visto que conclama alguns discursos a se exibirem no 

cenário da informação, distinguindo uns interlocutores à medida que silencia ou exclui 

outros; (ii) organiza visões de mundo sobre a ciência e seus temas de estudo, demarcando e 

sinalizando o que é ciência, o que é tecnologia e qual a função dessas duas instâncias; (iii) 

seleciona temas e interlocutores, conforme a organização do poder simbólico; (iv) celebra 

contratos de leitura com seus interlocutores por meio da mídia, enquanto instância 

organizadora do processo discursivo da popularização na direção da visão de mundo; (v) 

desenvolve-se numa luta contínua pelo poder simbólico, onde os atores sociais ganham 

visibilidade como grupo de pesquisa, como temática relevante, avaliam o sistema 

produtivo e definem o destino e a função dos meios científicos; (vi) a mídia é a gerente de 

arrecadação do poder simbólico, exercido por meio do processo de popularização, editando 

o espaço público e simplificando a informação; e (vii) o processo de popularização é 

polissêmico, regido pela incompletude do discurso (com a corrente e o fluxo dos sentidos 

ressignificando os discursos já ditos) e pelo poder de construir tanto visões sobre a 

realidade quanto as realidades ou o poder simbólico. 

Portanto, o processo de popularização da ciência é discursivo: enfrenta a 

História, disputa sentidos entre interlocutores, exerce poder simbólico, dialoga com o que 

já foi dito e filia-se a uma rede de sentidos que se estende muito além dos limites supostos 

do campo científico. É um processo discursivo que usa a mídia como uma de suas 

instâncias de manifestação. É neste contexto que as representações sociais circulam e se 
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transformam, principalmente por meio das relações de comunicação desenvolvidas entre 

seus membros, quando a mídia toma o lugar das relações diretas por meio das mensagens 

que difunde, veiculando as representações (Moura, 2003).  

Na Teoria das Representações Sociais, o estudo do senso comum está 

focalizado no âmbito dos fenômenos comunicacionais que repercutem sobre as interações 

e mudanças sociais. De acordo com Nóbrega (2001), a comunicação social é responsável 

pelo modo como se forjam as representações sociais, assim como determina a formação do 

processo representacional, a partir do nível cognitivo, da formação das próprias 

representações sociais e da edificação de condutas. 

No âmbito cognitivo, a formação de uma representação social está estruturada 

primeiramente pelo acesso desigual de informações, interesses e implicações do sujeito e 

pela necessidade de agir em relação aos outros. No segundo nível, correspondente à 

formação propriamente dita, são realçados os mecanismos de objetivação e ancoragem. O 

terceiro aspecto referente à formação de uma representação social concentra-se, segundo 

Jodelet (2001), na edificação de condutas, já que trata da composição de opiniões, atitudes 

e estereótipos. 

O estudo das representações sociais e da comunicação social subentende que as 

representações sociais estão imersas no movimento contínuo das incessantes e infatigáveis 

ondas de comunicação. Como diz Nóbrega (2001), “elas circulam nos discursos em que 

dançam as palavras, numa coreografia de idéias e de imagens que se materializam nas 

condutas” (p. 79).  

Com o objetivo de estudar a interação de atores sociais por meio da mídia, 

Moscovici (1961) classifica e analisa os três sistemas distintos de comunicação: 

propaganda, propagação e difusão. Estas formas de comunicação estão entrelaçadas e 



91 
 

relacionadas a cada conduta edificada: a propaganda correlaciona-se com os estereótipos, a 

propagação com as atitudes e a difusão com as opiniões. 

A propaganda é um sistema caracterizado por temas ordenados 

sistematicamente e bem definidos em antagonismos, com intenção persuasiva, uma vez 

que oferece uma visão claramente clivada do mundo, salientando e alimentando relações 

sociais de conflito.  É uma forma de comunicação de um grupo cuja dinâmica encontra-se 

inscrita nas relações sociais conflituosas e que tem por objetivo engendrar a ação relativa à 

representação que ele faz do objeto do conflito. Neste sentido, a afirmação da identidade de 

um grupo fica condicionada a uma polarização. A conduta estereotipada precisa ser 

edificada, para que ocorra a simplificação ou das dimensões do objeto representacional, ou 

do imediatismo da reação, ou mesmo da sua rigidez. Assim, o estereótipo consiste numa 

resposta, que é concomitantemente genérica, rígida e reducionista, à simplificação do 

objeto da representação (Moscovici, op. cit.; Jodelet, 2001). 

O sistema de comunicação do tipo propagação é uma modalidade que se dirige 

a um público particular e é estabelecido por membros de um grupo que possuem uma visão 

de mundo organizada em torno de uma crença a propagar. Tem propriedades semelhantes 

às do conceito de atitude, enquanto uma organização psíquica que tem uma relação 

positiva e negativa com um objeto. A direção da relação pode manifestar-se por meio de 

uma série de reações ou por um comportamento global, que produz um efeito seletivo 

sobre as reações do indivíduo, por ser dotada de uma função normativa. A sua função é 

harmonizar o objeto da comunicação com os princípios que fundam a especificidade do 

grupo (Jodelet, op. cit.). 

A difusão, terceiro sistema distinto de comunicação, segundo Moscovici 

(1961), está direcionada a um grupo social com identidade difusa. Diferentemente da 

propaganda e da propagação, o sistema de difusão caracteriza-se por não se dirigir a um 
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público, mas a uma pluralidade de públicos. As mensagens sobre um objeto organizam-se 

com base numa multiplicidade de quadros de referência, na medida em que ignoram as 

diferenciações sociais e se dirigem a indivíduos impermutáveis.  

A difusão é moderada pela própria audiência, tendo em vista que a informação 

constitui um produto, isto é, o objetivo é de simplesmente informar, o que contribui para a 

formação do saber comum. Esta noção está amarrada à concepção de opinião, já que evoca 

uma descontinuidade e contradição dos temas, resultando numa instabilidade entre as 

posições assumidas pelos atores sociais e a difusão. Por causa disso, é pertinente estudar a 

comunicação, que sustenta e expande os pontos de representações sociais, questionando as 

implicações para os receptores. Assim, é possível verificar o papel da difusão na 

composição de opiniões, o papel da propagação na constituição de atitudes e o papel da 

propaganda no trabalho com estereótipos. 

Considerando-se o sistema de difusão (Moscovici, 1978, 1961) como produto 

de um diálogo social e, portanto, do ambiente de circulação de representações sociais, a 

mídia, especialmente os jornais, tem-se constituído como veículo das representações 

sociais. Segundo Ponte (2005), na medida em que constroem a história de todo dia, numa 

linguagem coloquial, os jornais tornam o texto acessível a todas as camadas letradas da 

sociedade, transformando-se, também, em fontes de formação e difusão de representações. 

Neste sentido, numa sociedade em constante movimento, as mudanças nas representações 

sociais são conduzidas com agilidade pelos meios de comunicação de massa. Por 

intermédio dos meios de comunicação, as representações hegemônicas da sociedade 

imprimem uma pressão sobre os sujeitos sociais, ao tempo em que variam de uma 

sociedade para outra, pois “diferem de acordo com a sociedade em que nascem e são 

moldadas” (Moscovici, 2001, p. 49). 
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De acordo com Alexandre (2001), dentro dessa temática, Moscovici analisou 

os processos através dos quais os indivíduos elaboraram explicações sobre questões sociais 

e como isso se relaciona com a difusão das mensagens pelos veículos de comunicação. 

Nesse aspecto, o conceito de representação social trabalha com uma gama de elementos, 

que envolvem teorias científicas, ideologias e experiências vivenciadas no cotidiano e 

também com questões ligadas à Psicologia, à Psicanálise, à Comunicação e à Sociologia.  

A obra de Moscovici procura compreender os fenômenos complexos do senso 

comum e a eficácia das representações na orientação dos comportamentos e na 

comunicação. Para que isto seja possível, os aspectos conceituais e epistemológicos, 

enquanto formas de explicação, são tomados com referência à inter-relação entre os 

sistemas de pensamento e as práticas sociais. Assim, entende-se a representação social 

como um sistema de recepção de novas informações sociais. Por essa razão, o seu estudo 

deve se referir à ideologia e à comunicação, do ponto de vista da sua estrutura e função.  

Uma vez que Moscovici adota uma concepção do ser humano como 

historicamente construído e que enxerga a sociedade como um produto histórico-dialético, 

a comunicação obrigatoriamente torna-se um problema a ser pesquisado pela Psicologia 

Social. De acordo com Alexandre (2001), a comunicação deve ser abordada como um 

campo de problemas, na medida em que a sua prática requer a superação da própria 

realidade. A preocupação não é mais com o que é comunicado, mas sim com a maneira 

como se comunica e com o significado que a comunicação tem para o ser humano. 

Moscovici utiliza a expressão “comunicação social” não como a disciplina que estuda os 

meios de comunicação de massa, conforme se usa o termo nas faculdades brasileiras de 

comunicação, mas como as mais diversas formas de interação humana que resultam na 

construção social da realidade. Na explicação desse fenômeno, ele enfatiza principalmente 

a comunicação interpessoal. 
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Segundo Ferreira (2004), o termo comunicação deriva do latim communicare, 

com o sentido de tornar comum, partilhar, repartir, trocar opiniões, associar ou 

conferenciar. Para Alexandre (2001), a comunicação é o processo de troca de experiências, 

para que se tornem um patrimônio comum. Ela modifica a disposição mental das partes 

envolvidas e inclui todos os procedimentos por meio dos quais uma mente pode afetar 

outra. Isso envolve não somente a linguagem oral e a linguagem escrita, mas também a 

música, e as artes plásticas e cênicas, ou seja, todo o comportamento humano. 

A comunicação de massa definida por Ferreira (2004) consiste numa 

comunicação dirigida a uma ampla faixa de público, anônimo, disperso e heterogêneo, 

atingindo simultaneamente uma grande audiência, graças à utilização dos meios que lhe 

são característicos. Diariamente, as informações circulam através de imagens e sons que, 

de uma forma ou de outra, tentam criar, mudar ou cristalizar atitudes ou opiniões dos 

indivíduos. É o efeito dos meios de comunicação de massa nas relações sociais. É o que 

McLuhan (1979) chamou de mundo retribalizado, onde as pessoas passam a ser 

constantemente massacradas por inúmeras e variadas informações, vindas de todas as 

partes do mundo. 

Segundo Alexandre (2001), a comunicação de massa é dirigida a um grande 

público (heterogêneo e anônimo), por intermediários técnicos sustentados pela economia 

de mercado. Esses intermediários funcionam a partir de uma fonte organizada, geralmente 

uma grande empresa (ampla e complexa), com muitos profissionais e aparelhagem técnica, 

extensa divisão de trabalho e correspondente grau de despesas. As funções básicas dos 

meios de comunicação de massa são informar, divertir, persuadir e ensinar.  

De acordo com o citado autor, atualmente as indústrias da mídia estão 

passando por grandes mudanças econômicas e tecnológicas, gerando um importante 

impacto na produção e na difusão das mensagens. Na sociedade atual, a produção e 
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circulação das mensagens é extremamente dependente das atividades das indústrias da 

mídia. O papel das empresas de comunicações é fundamental na formação do indivíduo 

moderno, pois é difícil imaginar, nos dias de hoje, o que seria viver num mundo sem livros 

e jornais, sem rádio e televisão, sem a internet e sem os inúmeros outros meios através dos 

quais as formas simbólicas são continuamente apresentadas ao seres humanos. 

As preocupações sociais com o fenômeno da comunicação de massa 

acompanharam historicamente a sua disseminação. Nos anos que sucederam a Segunda 

Grande Guerra, a mídia foi compreendida como o resultado da dominação técnica e 

econômica (Adorno, 1982) ou da dominação estatal (Althusser, 1998). A partir dos anos 

60, a Sociologia e a Psicologia passaram a estudar o poder exercido pela mídia, apontando 

para o espaço social que constitui o mercado consumidor de informação, classificando-o, 

nomeando e reconhecendo sua influência na formação da nova sociedade (Alexandre, 

2001). 

De acordo com Guareschi (1985), a perspectiva psicológica e sociológica da 

comunicação lança novas idéias sobre a questão do poder. A questão da ideologia, 

enquanto instrumento do poder político, é praticamente abandonada. No seu lugar ficam as 

reflexões sobre a influência das representações sociais (definidas como a reprodução de 

percepções ou do conteúdo dos pensamentos comuns a uma coletividade) na tendência de 

dissolução das sociedades, no sentido sistêmico e mesmo institucional, com os valores 

sendo ditados pelas estruturas sociais.  

Para Alexandre (2001), nos anos 80 surgiu o fortalecimento do individualismo, 

que era entendido como uma tendência narcisista, com o controle social sendo feito por 

cada indivíduo sobre si mesmo, num processo de personalização, isto é, de quebra da 

socialização disciplinar. Nesse tipo de sociedade, havia um mínimo de coerção e o máximo 

de escolha privada possível e de compreensão. A tendência psicologizante, vinda do 
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domínio do consumo e da publicidade, atuava fortemente, seduzindo e impondo, de forma 

subliminar, algumas representações sociais. Por exemplo, as mensagens publicitárias 

vendiam a imagem de que todas as mães são belas, todas as famílias são felizes, os donos 

de automóveis importados têm mais poder e charme do que os que possuem carros 

populares e você é o que consome e será valorizado por isso. 

Nos anos 90, prossegue Alexandre (op. cit.), emergiram interpretações mais 

otimistas, evidenciando uma aspiração à autonomia. Livres de um controle direto das 

estruturas sociais, os indivíduos podiam agir de forma não exclusivamente racional, 

constituindo a base das representações sociais e da ligação ou visgo social, a sensibilidade 

coletiva originária da forma estética. 

No final de século passado, continua Alexandre (op. cit.), culminando o 

percurso histórico da sua transformação, os meios de comunicação de massa se tornaram 

instrumentos fundamentais na produção da nova coesão social. Isto ocorreu porque os 

meios de comunicação de massa lidam com a fabricação, reprodução e disseminação de 

representações sociais que fundamentam a própria compreensão que os grupos sociais têm 

de si mesmos e dos outros, isto é, a visão social e a autoimagem. No contexto da sociedade 

individualista, a ideologia se transformou em publicidade e as representações libertaram-se 

definitivamente do real. 

Tal liberdade de representações com relação à realidade coloca questões de 

peso sobre os efeitos da globalização da tecnologia para os grupos sociais minoritários ou 

excluídos (Guareschi, 1985). Nesse sentido, o presente estudo reveste-se de importância, 

na medida em que evidencia a necessidade do conhecimento da formação, reprodução e 

permanência do imaginário social, na atual sociedade. Isto pode ser feito através da análise 

das representações sociais sobre a violência e maus-tratos contra idosos e de como elas são 
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geradas pelos meios de comunicação de massa e pelas conversações dos sujeitos dentro do 

seu grupo de pertencimento.  

No estudo das representações sociais, os aspectos conceituais e 

epistemológicos, enquanto formas de explicação, são tomados com referência à inter-

relação entre os sistemas de pensamentos e as práticas sociais, para que seja possível 

compreender os fenômenos complexos do senso comum, sendo essa complexidade 

resultante do processo de comunicação de massa. Dessa forma, é possível discutir como o 

pensamento do indivíduo se enraíza no social e como um e outro sofrem mudanças mútuas. 

Na tentativa de argumentar que a mídia é uma importante difusora de novas 

representações sociais, Alexandre (2001) afirma que a comunicação, sob a perspectiva da 

representação social, é o fenômeno pelo qual uma pessoa influencia ou esclarece outra que, 

por sua vez, pode fazer o mesmo em relação à primeira. Seus elementos básicos são o 

emissor, o receptor, a mensagem, o código e o veículo. Mas o processo de comunicação, 

para os estudiosos do conceito de Moscovici, não é somente o reflexo do tipo de relações 

sociais que imperam numa sociedade. É um fenômeno básico e universal de influência 

recíproca. A comunicação faz parte de um processo mais amplo, o da informação, por 

meio da difusão de conhecimentos numa escala nunca antes imaginada. É impossível 

analisar, avançar, aproveitar as tecnologias e os recursos, sem levar em conta sua ética, sua 

operacionalidade e seu benefício para com a coletividade. 

Neste sentido, para Moscovici (1978), a comunicação jamais se reduz à 

transmissão das mensagens de origem ou ao transporte de informações inalteradas. Ela 

diferencia, traduz, interpreta e combina, assim como os grupos inventam, diferenciam ou 

interpretam os objetos sociais ou as representações de outros grupos.  

Sob esta ótica, de acordo com Charaudeau (2007), todo ato de linguagem é um 

ato de comunicação, por se tratar de 
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(...) um fenômeno social através do qual os indivíduos, vivendo em 

coletividade, buscam relacionar-se entre si, estabelecer regras e normas 

de vida em sociedade e criar uma forma de pensar que lhes permita 

reconhecer-se  como  participantes de uma identidade cultural comum” 

(p. 7).  

 

No processo de interação social, a linguagem cria o sentido, o qual, por sua 

vez, cria o lugar social. Desta forma, o estudo da linguagem perpassa tanto pela descrição 

das suas marcas formais, quanto pelo estabelecimento do seu sentido social. Isto pode ser 

feito através da análise do que Charoudeau (op. cit.) denomina de imaginários sociais, que 

emergem a partir de uma percepção aguçada dos conteúdos implícitos nos discursos dos 

veículos de comunicação.  

Nesta tese, supõe-se que, para alcançar as representações sociais acerca da 

violência, maus-tratos e negligência contra os idosos, é necessário apreender o conteúdo da 

comunicação social sob o ponto de vista de uma análise lexical (apreendendo as marcas 

formais da linguagem) e de uma análise semântica (desvendando as ancoragens que 

fundamentam as representações sociais elaboradas pelos indivíduos ou contextos 

investigados). Entende-se, ainda, que, de acordo com Camargo (2003), a mídia exerce um 

papel importante para a análise informacional das representações sociais, sendo os jornais 

os mediadores entre o conhecimento erudito e o conhecimento consensual a respeito de um 

dado objeto social. 

 

4.4 ESTUDOS EMPÍRICOS: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS ACERCA DO 

ENVELHECIMENTO E DA VIOLÊNCIA 

 
Os estudos sobre as representações sociais do envelhecimento e da violência 

são escassos na literatura acadêmica. Tomando como referência a quantidade de trabalhos 
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empíricos publicados, pode-se observar que estes são mais numerosos quando tratam das 

temáticas da velhice e do processo de envelhecimento. 

Lopes e Park (2007) realizaram um estudo sobre as representações sociais de 

31 crianças acerca do velho e do envelhecimento, utilizando o desenho, a entrevista 

semiestruturada e a brincadeira tematizada. Participaram da investigação crianças entre 5 e 

10 anos, que haviam vivenciado encontros com velhos no contexto escolar. Os resultados 

indicaram representações sociais diversificadas acerca do velho, englobando temas como 

características físicas, avós, doença, morte, limitações físicas, trabalho, atividades e 

heterogeneidade. Em relação ao envelhecimento, foi representado como relacionado à 

passagem do tempo, a que todos os indivíduos estão sujeitos durante o percurso da vida, o 

que demonstrou a elaboração de representações sociais coerentes com a realidade 

vivenciada pelas crianças pesquisadas.  

Wachelke e Lins (2008) investigaram as representações sociais do 

envelhecimento em jovens de uma universidade do Nordeste brasileiro. Buscaram 

desvendar se ocorriam diferenças entre as respostas quando havia a influência de pressões 

normativas, favorecendo respostas politicamente corretas, o chamado efeito de 

mascaramento. Os resultados do estudo indicaram duas estruturas de representação muito 

diferentes. A primeira, em condições normais ou sem pressão normativa, voltou-se para o 

entendimento de que o envelhecimento é um processo que está ligado à vida, à família, aos 

sinais do corpo, ao acúmulo de sabedoria com a proximidade da morte e à passagem do 

tempo. Na condição de substituição, os participantes foram convidados a relatar o papel 

que os elementos de representação deveriam significar para outros membros típicos do 

grupo de jovens. Nessa condição, surgiu um padrão muito diferente, como ter que enfrentar 

a doença, o sofrimento, o ser isolado e a diminuição do funcionamento cotidiano, bem 

como a perda de memória e ser dependente. A proximidade da morte e os sinais físicos se 
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tornaram mais evidentes no contexto de pressão normativa ou de substituição do que nas 

condições normais. Além disso, a aposentadoria era considerada mais importante, na 

condição de substituição. O elemento "sabedoria" foi considerado menos relevante como 

um definidor de envelhecimento, quando os participantes responderam como os outros 

entendem a condição de ser velho. 

Mithidieri e Tura (2003) realizaram um estudo junto a estudantes de medicina 

do Rio de Janeiro e encontraram evidências de que, para esse grupo, o núcleo central das 

representações sociais do idoso era o tema sabedoria. Além disso, foram evidenciados 

elementos de conotação negativa, como "frágil", "discriminado", "doença" e "morte". 

Wachelke, Camargo, Hazan, Soares, Oliveira e Reynaud (2008) desenvolveram 

uma pesquisa com o objetivo de caracterizar os princípios organizadores das 

representações sociais de 464 indivíduos, jovens e adultos não-idosos, sobre o 

envelhecimento. Por meio de mensagens divulgadas em comunidades de internet, os 

participantes representaram o envelhecimento principalmente através de oposições, como 

perdas e ganhos. Também evidenciaram contrastes entre os grupos de diferentes faixas 

etárias, permitindo caracterizar a mudança do pensamento acerca de envelhecimento com o 

passar da idade. As oposições entre perdas e ganhos referiam-se aos contrastes entre as 

características negativas e positivas do envelhecimento. De um lado, situavam-se o 

enfraquecimento, o surgimento de sinais físicos, as doenças e a discriminação social, 

propiciados pela aproximação da morte. Por outro lado, havia o reconhecimento de que, 

durante a vida, o idoso acumulou conhecimentos e experiências que lhe conferem respeito 

e de que o envelhecimento está associado a uma vida mais tranquila e repousante, ligada a 

novas formas de lazer. 

Em seus aspectos biológicos e psicossociais, os discursos sobre o processo de 

envelhecimento humano, veiculados no cotidiano pelos meios documentais, têm-se 
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mostrado como um campo promissor para o entendimento das redes de representações 

sociais que constituem as caracterizações da velhice e do envelhecimento no Brasil. Neste 

sentido, Nascimento, Barra e Januário (2008) analisaram 132 letras de canções populares, 

compostas e/ou gravadas entre 1927 e 2006, cujo resultado apontou uma percepção da 

velhice e do envelhecimento como um período e um processo definidos pelo que se deixa 

ou se deixou de ser fisicamente (perda da beleza e da força).  

Nas letras analisadas, destacou-se a estabilidade de diversos temas/categorias, 

indicando um alto grau de compartilhamento das referências negativas à velhice e ao 

envelhecimento na canção popular brasileira, independentemente da origem dessas 

canções. Como elemento compartilhado pelos discursos rural e urbano, esteve presente o 

corpo, em duas situações diferentes. Para o discurso urbano, ele se tornou visível, por meio 

das rugas e dos cabelos brancos, do declínio dos atributos físicos relativos à aparência. Por 

sua vez, o discurso rural atribuiu a ele a impossibilidade da manutenção das atividades 

produtivas. São esses dois significados que se articularam na manutenção de duas imagens 

recorrentemente associadas à velhice rural e à velhice urbana: o velho carro de boi e a 

folha seca, respectivamente.  

No amálgama sentido/imagem, o velho carro de boi foi o corpo que se 

desgastou pelo trabalho e, também, em decorrência da modernização dos meios de 

transporte no contexto rural, foi abandonado como aquilo que não serve mais. Por outro 

lado, a folha seca foi a reafirmação do homem-natureza e do passar do tempo que leva à 

perda do viço. Tal diferenciação ratificou a percepção do envelhecimento como fenômeno 

natural, da mesma ordem daquele relacionado a objetos e a outros animais e vegetais, 

como, por exemplo, os bois e as árvores.  

Oliveira (2007) estudou as representações sociais das estórias infantis acerca da 

pessoa idosa, tendo por base um corpus de 70 obras literárias infantis brasileiras 
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contemporâneas. Os resultados demonstraram que as representações sociais da velhice 

concentraram-se na solidão e no abandono, no velho como sábio e contador de histórias, na 

perda de memória, em bruxos e entidades misteriosas. Assim, construiu-se um imaginário 

social caracterizado por uma visão dicotomizada da velhice, a qual, de um lado associa-se 

às perdas a ela relacionadas e à maldade e, do outro lado, transmite bondade e candura, 

com uma relação muito próxima com a infância.  

Na Colômbia, Parales e Dulcey-Ruiz (2002) analisaram as produções 

discursivas de dois jornais, entre janeiro e abril de 2001, partindo do pressuposto de que a 

mídia constitui um sistema social que desconstrói e (re)constrói os conteúdos que circulam 

na sociedade, servindo para a elaboração de representações sociais. Foram identificados 

quatro eixos concernentes ao processo de envelhecimento e à velhice: (i) experiências e 

relacionamentos, englobando família, vida conjugal, papéis de gênero e experiências 

pessoais associadas ao processo de envelhecimento; (ii) seguridade social, associada à 

discussão sobre a previdência colombiana; (iii) problemas e desafios econômicos, 

limitados aos aspectos econômicos e demográficos ligados ao envelhecimento, com ênfase 

no envelhecimento populacional, destacando a velhice como “carga social”; e (iv) saúde e 

doença, com temas que apontaram para a “medicalização” da velhice, sem deixar de 

abordar as questões da prevenção e os estilos de vida. 

Néri (2003) estudou as atitudes e crenças sobre a velhice em notícias de um 

jornal paulista. Os textos foram classificados em quatro categorias de conteúdo: suaves 

(textos literários, metafóricos e não-científicos), duros (dados estatísticos, médicos, 

demográficos e econômicos), locais (depoimentos da população e profissionais locais) e 

interativos (discussões, polêmicas, denúncias, elogios, comentários feitos pela população e 

editoriais). Os textos isolados trataram com preconceito e estereotipias o idoso e a velhice, 

mas, de forma geral, todos deram uma noção clara sobre a variabilidade do que se passa na 
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vida real. O conceito predominante foi negativo, tanto pelo prisma individual quanto pelo 

olhar social, mas também houve a indicação de que os males da velhice podem e devem 

ser prevenidos, por meio de cuidados, otimismo e disposição pessoal. 

Veloz, Nascimento-Schulze e Camargo (1999) estudaram as representações 

sociais das pessoas sobre a velhice, o idoso e o envelhecimento. Entrevistaram 37 pessoas 

(idade mínima de 52 anos e máxima de 92 anos), residentes na cidade de Florianópolis, 

que pertenciam a três grupos: professores universitários aposentados; participantes de um 

programa de uma universidade da terceira idade; e residentes de um centro para idosos. Os 

resultados apontaram três tipos de representação social do envelhecimento: a primeira foi 

uma representação doméstica e feminina, na qual a perda dos laços familiares era central; a 

segunda representação foi tipicamente masculina, apoiada na noção de atividade, 

caracterizando o envelhecimento como perda do ritmo de trabalho; e a última foi uma 

representação mais utilitarista, apresentando o envelhecimento como desgaste da máquina 

humana.  

Em outro estudo, Veloz, Schulze e Camargo (2002) investigaram as 

representações sociais de grupos de idosos e profissionais da saúde acerca da saúde e da 

doença em idosos. As representações sociais elaboradas pelos idosos se mostraram menos 

otimistas do que as dos profissionais de saúde. As representações sociais construídas pela 

equipe de saúde indicaram a relação entre o idoso saudável e a prática de exercícios físicos, 

assim como a ausência de doença, o acesso aos serviços sociais e de saúde e a dependência 

de condição financeira favorável para o pagamento de serviços de saúde. 

Comerlato, Guimarães e Alves (2007) realizaram um estudo descritivo sobre as 

relações compartilhadas pelos profissionais de saúde e pelos próprios idosos, acerca do 

envelhecimento, num serviço de saúde de Mato Grosso do Sul. Os profissionais atribuíram 

muito mais importância ao apoio familiar do que os próprios idosos. Nos discursos dos 
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profissionais emergiu a preocupação com a perda do vigor físico e da capacidade de 

trabalho, transparecendo uma representação organicista e mecanicista do envelhecimento, 

ligada ao mito da improdutividade, como se todo velho fosse necessariamente 

improdutivo.  

Nas falas dos profissionais, as categorias que mais se correlacionaram (família, 

saúde, psicológico limitante, psicológico motivador e limitações) apontaram para uma 

representação de bem-estar relacionada à dependência da família e do ambiente, 

concentrando-se na concepção negativa da velhice com dependência e exclusão. De 

maneira diferente, os idosos mostraram até certo alívio por já não terem a sobrecarga de 

responsabilidade sobre a criação e educação dos filhos, podendo desfrutar de uma 

liberdade conquistada. Em nenhum momento surgiram as categorias de "limitações" e de 

"psicológico limitante", sugerindo que as possíveis limitações, impostas pelo 

envelhecimento, já se encontravam internalizadas e provavelmente aceitas. De uma forma 

geral, os idosos mostraram uma concepção abrangente e positiva do envelhecimento. As 

categorias correlacionadas (envelhecer, saúde, trabalho, religiosidade, relações sociais e 

psicológico motivador) foram mais diversificadas, com uma visão mais ampla e otimista 

do próprio envelhecimento. 

Bimbato (2008) estudou as representações sociais da velhice elaboradas por 

profissionais de saúde e concluiu que estas concepções variavam em função da formação, 

idade e experiência de vida dos 19 profissionais da saúde entrevistados (auxiliares de 

enfermagem, enfermeiras, médicos e dentistas). A concepção de velhice variou entre: fase 

de sabedoria e experiência de vida; evolução natural do corpo humano; estado de espírito; 

fase que se assemelha ao mundo infantil; fase de decadência ou solidão; e melhor idade. Os 

profissionais indicaram que a velhice é um conjunto bio-psico-social-espiritual, 

manifestando-se como um período de dificuldades para receber assistência de qualidade. 
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Os profissionais demonstraram sentimentos de medo e ansiedade frente ao próprio 

processo de envelhecimento, devido aos estereótipos negativos oriundos da cultura e da 

sociedade atual.  

Araújo e Carvalho (2004) investigaram as representações sociais da velhice em 

dois grupos de convivência (Juventude Prateada, de alta renda e Arco Íris, de baixa renda), 

localizados na cidade de João Pessoa-PB. Foram entrevistados 20 idosos, entre homens e 

mulheres, com média de idade de 65 anos. Predominantemente, encontraram-se 

representações negativas acerca da velhice, como também uma associação entre velhice e 

doença, em ambos os grupos. Destacaram-se os relatos sobre a negação da velhice, a 

rejeição familiar explícita e a segregação social.  

Com o objetivo de comparar as representações sociais da velhice entre idosos 

de Grupos de Convivências (GC) e de Instituições de Longa Permanência (ILPI), Araújo, 

Coutinho e Santos (2006) entrevistaram idosos, homens e mulheres, com idade média de 

82 anos. Verificaram que as representações sociais acerca do envelhecimento 

concentraram-se em conotações negativas, comumente associadas ao binômio velhice-

doença, e também em elementos que priorizavam a melhoria na qualidade de vida do 

idoso. Constataram também que ambos os grupos vivenciavam seu processo de 

envelhecimento em pólos antagônicos: por um lado, os idosos dos grupos de convivências 

participavam de atividades que envolviam aspectos sociorrecreativos e de elucidações 

concernentes à promoção em saúde; em outro pólo, os idosos das instituições de longa 

permanência vivenciavam seu processo de envelhecimento num total confinamento 

socioafetivo, devido à institucionalização da velhice. 

Porto e Koller (2008) investigaram a visão de violência, maus-tratos e 

agressões praticadas contra idosos institucionalizados. Quinze idosos foram entrevistados 

sobre aspectos relacionados à vitimização por violência, o que permitiu constatar a 
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percepção de maus-tratos como agressões verbais, insultos, negligências, abusos 

financeiros e, com menor incidência, agressões físicas. 

Pereira (2006) estudou as representações sociais da velhice e terceira idade 

num grupo de idosos, em que se destacaram a conotação negativa da velhice e a 

valorização da juventude. Para o grupo pesquisado, ser velho é quem não dança, não 

passeia, não conhece outras pessoas. Outras representações sociais de velhice foram 

observadas: a velhice como categoria de idade, como exclusão social e como finitude. 

Alguns entrevistados se sentiam discriminados pela família e pela sociedade. Apenas 

alguns associaram a velhice à morte, outros relataram que a aposentadoria e a velhice eram 

piores para os homens, já que a liberdade que lhe trouxeram era ilusória. Eles sempre 

foram mais livres que as mulheres, portanto não tendiam a ver essa fase da vida com tanto 

entusiasmo. 

Magnabosco-Martins, Camargo e Biasus (2009) realizaram um estudo 

transversal e comparativo sobre as concepções de adolescentes, adultos e idosos acerca do 

idoso e da velhice, por meio de entrevistas. Os resultados demonstraram que: (i) os idosos 

associaram as relações familiares ao espírito jovem e a atividade à idéia de idoso; (ii) os 

não-idosos vincularam o idoso às perdas físicas, psicológicas, experiência e sabedoria; (iii) 

todos os participantes entendiam o envelhecimento não como um processo, mas como uma 

etapa da vida, destacando a figura do velho em contraposição ao termo mais positivo.  

Saraiva, Saraiva e Araújo (2007) estudaram as representações sociais acerca da 

velhice e maus-tratos elaboradas por 52 universitários de psicologia de uma instituição 

superior de ensino de João Pessoa, na Paraíba. Para o estímulo "velhice" emergiram 

expressões positivas, acolhedoras e respeitosas aos idosos. Surgiram, ainda, evocações 

negativas que apontavam fragilidades da velhice, que necessitava de atendimento 

profissional e diferencial ao idoso, enquanto um ser afetivamente próximo e carente. As 
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respostas ao estímulo-indutor “maus tratos” indicaram atos perversos e socialmente 

indesejáveis, predominantemente ancorados nas manifestações psico-orgânicas.  

Ao compararem as concepções de universitários de psicologia com as 

representações sociais elaboradas por idosos, Araújo, Saraiva e Saraiva (2009) relataram 

que, frente ao estímulo "violência", as objetivações dos estudantes focalizaram-se nas 

palavras "dor" e "desamor", indicando que o senso comum elaborado pelos atores sociais 

ancora-se em manifestações psico-orgânicas. O lado orgânico concentrou-se na dor sofrida 

pelos violentados e o lado psíquico apontou para a ausência de afeto dos que praticam a 

violência, associada ao desrespeito, injustiça, morte, horror e crime. Por sua vez, os idosos 

ancoraram a violência em manifestações concretas do momento da prática da violência 

("briga"), em elementos valorativos ("ruim") e na qualidade de quem é mau ("maldoso"). 

As consequências do ato violento surgiram com os vocábulos "medo", "raiva" e "tristeza", 

que podem matar. Quando estimulados pela expressão “maus-tratos aos idosos”, os alunos 

de psicologia evocaram desrespeito, violência, desamor, ignorância, injustiça, maldade, 

incompreensão e insensibilidade. Para os idosos, o mau-trato significa "bater" e 

manifestações psicoafetivas decorrentes do ato ("desprezo"). O termo "desamor" esteve 

presente nas representações sociais elaboradas tanto pelos estudantes quanto pelos idosos.  

Araújo e Lobo Filho (2009) realizaram uma pesquisa junto a idosos da ilha de 

Fernando de Noronha, no Brasil, para apreenderem as representações sociais acerca da 

violência na velhice. Observaram que a violência contra idosos foi objetivada em 

expressões como "abandono", "negligência", "agressão física" e "desrespeito". As medidas 

preventivas contra a violência na velhice foram representadas pelas expressões "denúncia", 

"punição", "políticas públicas" e "cuidados", ancoradas nos seus aspectos psicossociais, 

orgânicos e histórico-culturais. Pode-se observar que, mesmo inseridos num arquipélago 

distante do cotidiano agitado da vida continental, os idosos apresentam representações 
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sociais semelhantes ao senso comum achado em outras amostras. Uma explicação para isso 

é que a construção psicossocial da violência contra as pessoas idosas estava embasada nas 

suas relações intrafamiliares, nas quais os agressores são pessoas de confiança, em sua 

maioria os filhos e mantêm uma relação íntima com as vítimas. Destacou-se o fato dos 

idosos mencionarem medidas preventivas contra a violência na velhice. Por outro lado, 

embora em menor intensidade, também sobressaiu a necessidade de encaminhar as 

denúncias de maus-tratos e violência contra idosos, mesmo que tal fato tenha sido 

desencadeado no âmbito familiar. 

Silva, Oliveira, Joventino e Moraes (2008) realizaram um estudo qualitativo 

com dois grupos focais de idosos, num serviço de saúde de Fortaleza, no Ceará, com o 

objetivo de conhecer as percepções dos idosos sobre a violência. Os idosos relataram a 

violência como a “falta de respeito” a que são sujeitos pela violência urbana, institucional e 

intrafamiliar. As reações de enfrentamento dos idosos variaram de acordo com o lugar e o 

agente da violência. Quando se sentem agredidos, os idosos recorrem aos parentes e a 

Deus.  

Ainda no Ceará, Vieira, Silveira, Martins, Saintrain e Silva (2008) analisaram o 

discurso coletivo de treze idosos asilados, sobre os tipos de violência sofridos. Os 

resultados apresentaram as seguintes idéias centrais: (a) concepção sobre violência; (b) 

violência sofrida; e (c) abandono e falta de opção. O discurso mostrou a interface da 

violência com os aspectos culturais e sociais que circundam o envelhecimento. Os tipos de 

violência mais referidos foram a violência física, a violência sexual e o abuso financeiro. 

Além disso, os idosos relataram que a internação na instituição foi motivada pelo abandono 

das famílias, pelas lacunas na co-responsabilidade social e pela ineficácia das políticas de 

atenção à saúde e à cidadania do idoso. 
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Côrte e Gomes (2007) conduziram uma investigação sobre a velhice e a 

violência contra idosos, que indagava como são tratadas as notícias veiculadas em quatro 

jornais diários de São Paulo. Analisaram 209 notícias, de um total de 1980 matérias, 

extraídas de 736 edições, durante seis meses não-consecutivos, entre 2004 e 2005. Nas 

páginas dos jornais impressos, constataram o que estava cristalizado como discurso sobre o 

envelhecimento e a violência, além de retratarem o papel da mídia, enquanto construtora 

da revisão da arena simbólica de uma sociedade que, cada vez mais, vê-se obrigada a 

conviver com a longevidade humana. Geralmente, os textos analisados anunciaram e 

enunciaram a velhice e a violência de forma excepcional, anormal ou de grande impacto 

social, como, por exemplo, através de acidentes, assassinatos e sequestros.  

Os autores observaram, ainda, que a maior parte das matérias manteve-se 

neutra, embora algumas mostrassem uma visão positiva da velhice (idosos envolvidos em 

projetos e com acesso ao mercado de trabalho e lazer). Houve também uma imagem 

negativa da velhice (preconceitos e inatividade). Em alguns textos recortados, os 

pesquisadores constataram a presença de adjetivações, algumas inclusive com palavras 

popularescas. A maioria dos personagens das notícias eram pessoas comuns, motivo pelo 

qual os idosos pouco opinaram sobre os acontecimentos, recaindo a preferência sobre as 

fontes oficiais. Os conteúdos das notícias denotaram que os velhos se tornaram vítimas da 

violência por estarem mais vulneráveis, por causa dos temores em relação às fragilidades 

humanas, situação a que estavam sujeitos todos os leitores dos jornais selecionados. 

Tanto no Brasil quanto em todo mundo, o registro e o relato dos casos de 

violência são necessários, para que se alcance uma base quantitativa de informação 

confiável, de modo a se poder desenvolver políticas públicas e sociais de prevenção e 

tratamento do abuso contra idosos. Além da compilação dos registros, a partir das fontes 

institucionais, torna-se necessário incluir, entre as evidências empíricas, o senso comum, as 
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crenças, as opiniões do próprio ator social vítima da violência, assim como a veiculação 

midiática acerca da violência contra a pessoa idosa. 

Pelo exposto, pode-se notar que as pesquisas sobre as representações sociais 

acerca do envelhecimento e da violência concentraram-se nos estudos de campo, no âmbito 

dos serviços de saúde, grupos de convivência social, instituições de longa e curta 

permanência e instituições superiores de ensino. Focalizaram também a análise de 

documentos, como notícias de jornais, estórias infantis, páginas da internet e letras de 

canções. Destacam-se as pesquisas voltadas para a apreensão do senso comum de 

estudantes, profissionais de saúde, adultos e idosos, nos vários espaços de interação social, 

acerca do processo de envelhecimento e da violência e maus-tratos dirigidos contra a 

pessoa idosa. A revisão da literatura apontou também para as ocorrências de atos violentos 

contra os idosos, os fatores de risco envolvidos, as consequências psicossociais e a 

precariedade existente nos registros e andamentos sócio-legais das denúncias coletadas 

acerca da violência contra a pessoa idosa. 

Apesar desse extenso registro, constata-se que as pesquisas sobre 

envelhecimento e violência têm focalizado, majoritariamente, os aspectos demográficos e 

epidemiológicos. Entretanto, além dos registros, torna-se essencial incluir as crenças e 

opiniões dos próprios atores sociais, que são as vítimas da violência, assim como a 

veiculação midiática dos atos cometidos. Daí a relevância de se estudar, na presente tese, 

as questões envolvidas com a violência e maus-tratos contra a pessoa idosa, sob a ótica da 

Psicologia Social, investigando as representações sociais que são elaboradas e a sua 

relação com a comunicação social. Como explica Jodelet (2001, p. 30): “(...) a 

comunicação social, sob seus aspectos interindividuais, institucionais e midiáticos, 

aparece como condição de possibilidade e de determinação das representações e do 

pensamento sociais”. 
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Uma vez que se considere a indissociabilidade entre a experiência subjetiva e a 

inserção social dos sujeitos, pode-se compreender que as representações sociais dos idosos 

sobre a violência e maus-tratos contra a pessoa idosa consistem numa interpretação 

coletiva da realidade vivida e falada por esse grupo social, direcionando comportamentos e 

comunicações. Isto é compreensível porque, segundo Wagner (1998), a representação 

social “é sempre uma unidade do que as pessoas pensam e do modo como agem” (p. 11). 

Neste contexto, a importância do conhecimento do sujeito comum e do seu modo de 

conhecer tem sido resgatada pela TRS. 

A expectativa é de que o conhecimento dos conteúdos, das estruturas e dos 

processos de construção das representações sociais dos grupos de pertença permita 

identificar não apenas as diferenças de representações, que se supõe existir sobre a 

natureza, mas também as idéias e os valores que possam ser comuns aos grupos. Num jogo 

de interações entre eles, podem ser definidas as identidades, as posições e, portanto, as 

orientações das condutas e práticas sociais que contribuem para a construção e 

reconstrução do significado da violência e dos maus-tratos contra a pessoa idosa. 

Em síntese, tanto os fundamentos teóricos apresentados quanto a revisão da 

literatura especializada revelaram a pertinência de se estudar a violência e o 

envelhecimento enquanto questões sociais, voltadas para os direitos e as políticas públicas 

de proteção à pessoa idosa. Considerando que, no Brasil, as questões concernentes à 

violência e envelhecimento ainda se concentram nos aspectos demográficos e 

epidemiológicos, julgou-se relevante estudá-las sob a ótica da Psicologia Social. Mais 

especificamente, adotou-se a TRS, segundo a abordagem dimensional de Moscovici e a 

abordagem societal de Doise, em suas relações com os processos comunicacionais, por 

meio do uso da linguagem contida na fala dos próprios idosos e nos impressos em jornais 

sobre a temática em questão. Espera-se que os resultados alcançados no presente estudo 
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possam contribuir não só para o enriquecimento das pesquisas na área, mas também para o 

desenvolvimento de políticas públicas e sociais de prevenção e tratamento dos abusos 

contra idosos. 

 Para dar prosseguimento a esta investigação e alcançar os objetivos propostos, 

tomou-se como referenciais, as seguintes questões norteadoras. 

 

4.5  QUESTÕES NORTEADORAS 

 

I- Quanto aos idosos: 

 
(i) Qual o perfil dos participantes quanto às variáveis sociodemográficas, aos 

arranjos familiares e à presença de vivências da violência? 

(ii)  Quais as representações sociais elaboradas pelos idosos que emergem dos 

estímulos-indutores investigados (violência contra idosos, maus-tratos 

contra idosos e negligência contra idosos)? 

(iii)  Quais os princípios organizadores das representações sociais apreendidas 

nas falas dos idosos, considerando a idade, o sexo, o locus de convivência 

social e a condição de ter sido ou não vítima de violência? 

 

II-  Quanto aos jornais: 

 
(i) Quais as características dos jornais pesquisados, quanto ao ano de 

publicação e ao gênero textual empregado nas notícias? 

(ii)  Quais as representações sociais apreendidas nas notícias que emergiram dos 

temas investigados (violência contra idosos, maus-tratos contra idosos e 

negligência contra idosos)? 
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(iii)  Quais os princípios organizadores das representações sociais apreendidas no 

discurso dos jornais, considerando o jornal, o ano de publicação e o gênero 

textual? 

(iv) Quais as aproximações e distanciamentos entre os conteúdos que emergem 

na fala dos idosos e no discurso dos jornais, considerando as representações 

sociais apreendidas? 
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CAPÍTULO V −−−− MÉTODO 
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5.1  TIPO DE ESTUDO 

 

O presente estudo abrangeu duas técnicas de pesquisa, uma de campo e outra 

documental, ambas de caráter descritivo, utilizando uma abordagem multimétodos. 

 

5.2  LOCUS DA PESQUISA 

 

5.2.1  Técnica de pesquisa de campo 

 

A técnica de pesquisa de campo foi realizada em espaços coletivos de 

atividades físico-recreativas de grupos de idosos, localizados no município de João Pessoa, 

na Paraíba. Nesses espaços, ocorre uma convivência social entre idosos, voltada para 

atividades religiosas, de lazer, divertimentos e afiliação, assim como para as práticas de 

esportes, de exercícios físicos, promoção de saúde e discussão entre aposentados. 

A coleta de dados foi feita em quatro grupos de idosos, localizados em quatro 

instituições de João Pessoa:  

a) Primeiro Grupamento de Engenharia de Construção/Exército Brasileiro – 

1oGpt E, localizado no Bairro dos Estados. O grupo, denominado de Boa Idade, é 

composto de 35 mulheres, usuárias do Sistema de Saúde do Exército, entre dependentes e 

pensionistas, todas com idades entre 60 e 82 anos. Foi criado há 7 anos, pelo serviço de 

psicologia e serviço social do Hospital de Guarnição de João Pessoa. É um espaço de 

convivência semanal, onde se desenvolvem atividades de promoção e prevenção da saúde, 

socialização e trabalhos artesanais; 

b) Serviço Social do Comércio – SESC, situado no centro da cidade. Trata-se 

de uma entidade brasileira voltada para a clientela comerciária e dependentes, que visa a 

prestação de serviços, de caráter socioeducativo, no âmbito do bem-estar social, dentro das 
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áreas de Saúde, Cultura, Educação, Lazer e Assistência. Na filial da Paraíba, em João 

Pessoa, funciona o setor de Trabalho Social com Idoso (TSI), que há 15 anos possui um 

grupo de idosos. No ano de 2009, o TSI contou com aproximadamente 800 participantes 

cadastrados, com frequência semanal de cerca de 100 idosos, que desenvolveram 

atividades de recreação e lazer, além da participação em palestras e oficinas;  

c) Associação de Funcionários Aposentados e Pensionistas da Universidade 

Federal da Paraíba (UFPB), que funciona no Bairro dos Estados. Trata-se de uma entidade 

privada, sem fins lucrativos, que presta assistência sociojurídica a aposentados e 

pensionistas da UFPB, congregando interessados em discutir e acompanhar os pleitos 

requeridos junto a instâncias administrativas locais e nacionais. Além disso, mantém 

atividades socioculturais, que incluem ciclos de palestras sobre o envelhecimento humano, 

curso de dança, tardes musicais, grupo de leitura, sessão de cinema com debates, debates 

esportivos que acompanham torneios em andamento, passeios turísticos e comemoração de 

datas alusivas. No momento, os grupos de convivência social congregam cerca de 100 

idosos. 

d) Universidade Para a Terceira Idade, que fica no bairro de Manaíra. Trata-se 

de uma instituição privada, que funciona com cursos de extensão. Desde 2005, oferece o 

acesso ao estudo numa perspectiva de educação continuada, viabilizando ao idoso uma 

nova forma de reinserção social, conforme prevista pelo Estatuto do Idoso. Em 2009, o 

curso contava com 80 alunos matriculados. A universidade funciona durante duas tardes 

por semana, através de três módulos: (i) cursos de informática básica, concentração, 

memória, relações interpessoais, língua estrangeira, educação para a saúde, direito dos 

idosos e música; (ii) oficinas de dança, canto coral, teatro, yoga e artesanato; e (iii) 

atividades de visitas a pontos turísticos, viagens e eventos socioculturais. 
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5.2.2  Técnica de pesquisa documental 

 

Foram coletados materiais textuais, a partir de uma busca, em tempo real, de 

notícias e reportagens disponíveis na internet, através do formato eletrônico dos seguintes 

jornais: 

a) Jornal Folha de São Paulo. Possui uma linha editorial dirigida à classe 

média, com a proposta de um jornalismo mais politizado, intelectual e científico, usando 

uma linguagem elaborada e supostamente neutra. Embora produzido no estado de São 

Paulo, este jornal tem penetração em todo o país; 

b) Jornal O Norte. Trata-se de um jornal de circulação em todo o Estado da 

Paraíba, com a proposta de um jornalismo regional e nacional, visto que faz parte da rede 

dos Diários Associados, que congrega emissoras de televisão, rádios, revista, internet, além 

de 14 jornais espalhados em todo o Brasil. Disponibiliza aos usuários, assinantes e não-

assinantes, o acesso integral às notícias, por meio da sua versão eletrônica. 

A inclusão dos dois jornais na amostra documental seguiu os seguintes 

critérios: (i) serem jornais de circulação estadual e de alcance nacional; (ii) possuírem 

versão eletrônica, com acesso através da internet; (iii) possuírem o recurso de busca em 

tempo real, em notícias disponibilizadas no período compreendido entre os anos de 2002 e 

2008.  

 

5.3  PARTICIPANTES 

 

Foram utilizados 28 idosos, homens e mulheres, com idade igual ou superior a 

60 anos. A inclusão de cada idoso na amostra obedeceu aos seguintes requisitos: (i) ter 

idade igual ou acima de 60 anos; (ii) frequentar as atividades de um grupo de convivência 



118 
 

social, há, no mínimo, um mês; e (iii) aceitar participar da pesquisa e assinar o termo de 

consentimento livre e esclarecido. 

 
5.4  INSTRUMENTOS  

 

Foram utilizados os seguintes instrumentos: (a) Questionário 

sociodemográfico, de arranjos familiares e tipos de violência, maus-tratos e negligência; 

(b) Entrevista em profundidade; e (c) Busca, em tempo real, de notícias de jornais. 

 

5.4.1 Descrição dos instrumentos 

 

a) Questionário sociodemográfico - Os participantes responderam perguntas 

que ajudam a traçar seu perfil social e demográfico enfocando as variáveis: idade, sexo, 

grau de escolaridade, renda familiar, situação conjugal, local de residência, pessoas com 

quem convive, tipo e tempo de participação de grupos de idosos, nível de religiosidade 

auto-percebida e histórico de violência e maus-tratos (vide Anexo 10; 

b) Entrevista em profundidade - Também denominada por Minayo (1998, p. 

108), de entrevista aberta, é aquela em que o entrevistado tem a possibilidade de discorrer 

sobre o tema proposto, sem respostas ou condições prefixadas pelo pesquisador (vide 

Anexo 2). Esta mesma autora entende que a entrevista não é simplesmente um trabalho de 

coleta de dados, mas uma situação de interação social entre o pesquisador e o entrevistado. 

Trata-se de uma condição de aprofundamento de uma relação intersubjetiva, em que o 

afetivo, o existencial, o contexto do dia a dia, as experiências e a linguagem do senso 

comum são condições essenciais para apreender o objeto de um estudo qualitativo 

(Minayo, 1998, p. 124); 
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Segundo Boni e Quaresma (2005), o pesquisador deve levar em conta que, no 

momento da entrevista, ele está convivendo com sentimentos, afetos pessoais e 

fragilidades e por isso deve respeitar a singularidade da pessoa pesquisada. Deve ser capaz 

de ler nas entrelinhas, ou seja, reconhecer as estruturas invisíveis que organizam o discurso 

do entrevistado. A entrevista em profundidade é também denominada por Triviños (1992), 

de entrevista fenomenológica, uma vez que dá ênfase aos significados que as pessoas dão 

às coisas e à vida. Os significados são obtidos através das descrições dos depoimentos, 

dados durante a entrevista; 

c) Busca na internet – As notícias dos jornais selecionados foram buscadas por 

meio do acesso à internet (conjunto de redes interconectadas de computadores, que 

empregam os protocolos de transporte de informações). A busca foi feita a partir da 

localização do nome do domínio dos jornais selecionados, dentro do universo dos 

servidores World Wide Web (www) e, em seguida, utilizando o mecanismo de procura com 

menor complexidade, por meio de palavras-chave. 

 

5.5  PROCEDIMENTOS ÉTICOS 

 

O projeto de pesquisa foi avaliado e aprovado pelo Comitê de Ética da 

Universidade Federal da Paraíba, em 09 de julho de 2008 (vide Anexo 3), em obediência à 

Resolução CNS/Ministério da Saúde, no 196, de 10 de outubro de 1996 (Brasil, 1996). Os 

participantes foram esclarecidos acerca dos objetivos da pesquisa, do anonimato e sigilo 

das informações e sobre a possibilidade de desistência a qualquer momento, sem que isso 

implicasse qualquer tipo de prejuízo ao atendimento oferecido pela instituição ou espaço 

no qual o trabalho foi desenvolvido. Os participantes foram informados, ainda, dos 

benefícios porventura advindos com os resultados da pesquisa: uma maior escuta, por parte 



120 
 

dos profissionais da saúde, sobre o senso comum dos próprios idosos acerca da temática 

em questão; possibilidade de uma melhor compreensão das elaborações sociais construídas 

coletivamente pelos idosos; e um conhecimento científico sobre as implicações do 

sofrimento e dos maus-tratos na sua qualidade de vida. Este conhecimento científico, 

trazido pelos resultados da pesquisa, possibilitará intervenções dos diversos profissionais 

da área, ensejando a formulação de políticas públicas voltadas para o processo de 

envelhecimento. Os participantes assinaram o Termo de consentimento livre e esclarecido 

(vide Anexo 4). 

 

5.6  PROCEDIMENTOS PARA A COLETA E A ANÁLISE DOS DADOS  

 

Inicialmente, foram realizadas visitas ao locus da pesquisa, para a apresentação 

e para dar conhecimento, junto aos gestores, dos objetivos a serem alcançados. Naquela 

ocasião, definiu-se a infraestrutura de apoio à investigação, constando de vários aspectos, 

tais como o acesso às dependências do local da pesquisa, a reserva de sala individual para a 

aplicação de instrumentos, o cronograma das atividades e a identificação preliminar dos 

participantes. 

Após os gestores aprovarem e autorizarem a pesquisa, para cada dia de 

comparecimento do pesquisador ao locus, procedeu-se a seguinte sistemática em relação a 

cada participante: identificação preliminar, de acordo com os critérios determinados para a 

sua inclusão na amostra; convite para se dirigir às salas de atendimento individual ou 

consultório; divulgação dos objetivos da pesquisa. 

A partir da obtenção do consentimento livre e esclarecido dos participantes, os 

instrumentos foram aplicados, em uma única sessão, na seguinte ordem: (a) Questionário 
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sociodemográfico e de arranjos familiares, violência e maus-tratos; e (b) Entrevista em 

profundidade.  

O tempo médio de aplicação do conjunto de instrumentos foi de 

aproximadamente 45 minutos. Quando necessário ou a pedido do participante, o 

pesquisador anotou as respostas no questionário. No caso da entrevista, as falas foram 

gravadas, com o devido consentimento dos participantes. A coleta aconteceu de forma 

individual, em um ambiente definido previamente pelo pesquisador e o participante.  

A coleta das reportagens dos jornais obedeceu à sequência da busca em tempo 

real das reportagens, tendo como indexadores as expressões “violência contra idoso”, 

“maus-tratos contra idosos” e “negligência contra idoso”. O período de busca incidiu entre 

os anos de 2002 a 2008, coletados no site do próprio jornal e incluiu todos os gêneros 

textuais (reportagens curtas e longas, entrevistas, editoriais, notas e cartas de leitores) que 

estavam relacionados ao tema da pesquisa.  

 

5.6.1  Procedimentos para a coleta e a análise dos dados do questionário  

 

A aplicação do questionário sociodemográfico seguiu o procedimento padrão 

de aplicação de questionários. Os dados foram processados pelo Microsoft Office Excel 

2007, para a estatística descritiva (frequência, média, desvio padrão e percentagens) e pelo 

pacote estatístico Microstat, da Ecosoft, versão 1984, para a estatística inferencial (qui-

quadrado - χ2). 

 

5.6.2  Procedimentos para a coleta e a análise dos dados da entrevista  

 
Esta última fase foi aplicada aos participantes que concordaram em permanecer 

durante um tempo mais longo no ambiente de aplicação dos instrumentos e que aceitaram 
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que a entrevista fosse gravada. A entrevista em profundidade iniciou com a seguinte 

pergunta: “Me fale sobre o que sabe sobre a violência e maus-tratos contra uma pessoa 

com mais de 60 anos, o que isso significa na sua vida?”. Os participantes foram 

convidados a falar, de forma a mais livre e aberta possível, sobre o que ouviam falar sobre 

a violência, quais seus sentimentos, sensações, conhecimentos, crenças e opiniões sobre a 

violência e maus-tratos contra os idosos. A cada participante foi dado um tempo, não 

determinado a priori, para que falasse sobre o tema sem interrupções. Durante a entrevista, 

quando houve necessidade de clareza e atendimento aos objetivos da investigação, foram 

feitas intervenções para elucidar aspectos relacionados ao tipo de violência relatada ou aos 

espaços sociais em que ela se dava. O número de entrevistas foi estabelecido segundo o 

critério de saturação definido por Sá (1998). 

Todas as entrevistas foram gravadas e, depois de transcritas, seus conteúdos 

foram apreendidos e analisados por meio do software Alceste. Desenvolvido por Reinert 

(1993), o Alceste (Analyse Lexicale par Contexte d’un Ensemble de Segments de Texte) é 

um software de análise de dados textuais. Realiza, de maneira automática, a análise de 

diálogos, questões abertas, enquetes socioeconômicas e textos diversos, tais como obras 

literárias, artigos de revistas e romances, entre outros. O objetivo é obter uma primeira 

classificação estatística de enunciados simples do corpus estudado, em função da 

distribuição de palavras dentro de cada enunciado, a fim de apreender as palavras que lhe 

são mais características. 

A idéia subjacente do Alceste é que o sentido das sentenças pode ser captado se 

for possível identificar as palavras que aparecem juntas nas frases e que são ditas pelo 

maior número possível de sujeitos. Isto ocorre porque os pontos de vista de um grupo 

social sobre um objeto produzem diferentes maneiras de falar sobre ele. Assim, o 

vocabulário de palavras usadas pode ser visto como uma fonte para detectar os diversos 
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modos de pensar esse objeto. Desta maneira, o Alceste identifica classes de palavras que 

representam as diferentes formas de discurso a respeito do objeto da pesquisa (Marcolino 

& Reali, 2008). 

Primeiramente, o software permite a realização de uma análise padrão não-

orientada, do conjunto do material. Em seguida, possibilita um segundo tipo de tratamento, 

orientado para a busca dos termos indicados pelo pesquisador, nas unidades de contexto do 

material analisado (análise tri-croisé ou análise cruzada). Esta análise permite a 

comparação e diferenciação de discursos relacionados às variáveis específicas e 

selecionadas pelo pesquisador. A escolha das variáveis para a análise cruzada é orientada 

pela revisão da literatura, a partir das temáticas que mais sobressaíram no processamento 

padrão do corpus estudado. De maneira similar ao procedimento padrão, na análise 

cruzada o programa oferece dendrogramas, tanto do corpus total quanto das classes, sendo 

o número de classes o total de possibilidades da variável escolhida. 

De acordo com Oliveira (2002), o Alceste analisa tanto as palavras com 

conteúdo quanto as palavras com funções, além das características dos respondentes. Além 

disso, o software agrupa as palavras, em função de suas raízes, em formas reduzidas. Por 

exemplo: “ele” e “eles” são traduzidos por “ele+”.  

Partindo-se da análise da distribuição do conjunto de vocábulos transcritos das 

entrevistas, foram realizadas: (a) a descrição da frequência e do percentual das palavras. A 

significância estatística das palavras dentro das classes foi medida por uma estatística qui-

quadrado (χ2), ao nível de significância de 5% (medida da relação entre as palavras, de 

acordo com os padrões de co-ocorrência entre as classes); e (b) classificação hierárquica 

descendente (CHD) das classes de palavras encontradas, com base na proximidade de 

conteúdos do total do corpus, em um gráfico com formato de dendrograma (Jesus, 2007). 
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Na CDH, o grau de similitude/proximidade entre as classes é apresentado em 

uma escala que vai de 0 a 1. Assim, quanto mais próximo de 0, menos semelhantes são os 

conteúdos entre as classes indicadas (se 0, as classes “falam” de questões totalmente 

diferentes); quanto mais próximo de 1, mais semelhantes são os conteúdos (se 1, as classes 

“falam” da mesma questão).  

Após a descrição da frequência, percentual e χ2, o programa computacional 

ainda realizou uma Análise Fatorial de Correspondência (AFC), que permitiu visualizar, 

sob a forma de um plano fatorial, as oposições resultantes da CHD (Oliveira, 2002). 

 
5.6.3  Etapas da coleta e análise de dados da entrevista 

 

5.6.3.1  Preparação dos bancos de dados 

 

Foram elaborados dois bancos de dados, seguindo as orientações de Camargo 

(2005). Um dos bancos conteve as entrevistas dos idosos, enquanto que o outro guardou as 

notícias dos dois jornais pesquisados. Para elaborar cada banco de dados, o conteúdo de 

todas as entrevistas foi colocado em um único arquivo. Depois, cada entrevista foi 

separada por uma linha de comando, iniciada com quatro asteriscos, seguidos pela 

codificação das variáveis sociodemográficas selecionadas, conforme mostra o exemplo a 

seguir:  

**** *n_01 *loc_1 *viol_2 *sexo_1 *idade_2. 

 

A linha de comando indica que esta é a entrevista número 1 (*n_01), o idoso 

frequenta o grupo de convivência do SESC (*loc_1), declara não ter sofrido violência 

(*viol_2), é uma mulher (*sexo_1), com idade entre 71 e 80 anos (*idade_2). 
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O banco dos jornais foi preparado seguindo a mesma sistemática do primeiro 

banco, sendo composto pelo conteúdo de todas as notícias selecionadas dos dois jornais. 

Um exemplo de uma linha de comando do banco das notícias dos jornais é o seguinte: 

**** *n_002 *jorn_1 *ano_2 *ass_1. 

A linha de comando exemplificada indica que é uma notícia cadastrada com o 

número 2 (*n_002), publicada no jornal Folha de S. Paulo (*jorn_1), no ano de 2007 

(*ano_2), tendo sido extraída do espaço reservado para a opinião ou editorial (*ass_1). 

 

5.6.3.2  Processamento 

 

O processamento dos dados da entrevista, através do Alceste, compreendeu 

duas fases: o procedimento padrão e a análise cruzada ou tri-croisé. De acordo com o 

processamento padrão, uma vez iniciada a análise, o programa realiza quatro etapas, sendo 

que cada uma das três primeiras contém três operações e a quarta etapa possui cinco 

operações (Alceste, 2007; Camargo, 2005; De Alba, 2004; Ribeiro, 2004). 

Na primeira etapa (Etapa A), o programa faz a leitura do texto e o cálculo dos 

dicionários. O programa reconhece as unidades de contexto iniciais (UCI), faz a primeira 

fragmentação do texto, agrupa as palavras por radicais, também chamadas de formas 

reduzidas e calcula a sua frequência. Nesta etapa, o Alceste reformata e divide o corpus em 

segmentos de tamanho similar, as unidades de contexto elementares (UCE). 

A segunda etapa (Etapa B) consiste no cálculo das matrizes de dados e na 

classificação das UCE, em função dos seus respectivos vocabulários. O conjunto das UCE 

é repartido com base na frequência das formas reduzidas. É nesta etapa que é aplicado o 

método de classificação hierárquica descendente e realizada a partição do corpus em uma 

classificação definitiva. 
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A Etapa C apresenta a descrição das classes de UCE escolhidas, que consiste 

na operação mais importante, pois fornece resultados que permitem a descrição das classes 

obtidas, principalmente, pelos seus vocabulários característicos (léxico) e pelas suas 

palavras com asterisco (variáveis). Desta forma, pode-se alcançar a AFC, que representa as 

relações entre as classes em um plano fatorial com dois eixos. 

Na quarta etapa (Etapa D), também denominada de etapa dos cálculos 

complementares, o Alceste complementa a Etapa C, por meio do cálculo e apresentação 

das UCE mais representativas de cada classe, de modo a possibilitar a contextualização do 

vocabulário. Fornece também os resultados do tratamento de segmentos repetidos nas UCE 

e a exportação dessas UCE para outros programas informáticos. 

Para a análise cruzada ou tri-croisé, o pesquisador escolheu cada uma das 

variáveis sociodemográficas para o banco das entrevistas, e cada uma das variáveis-

atributos para o banco das notícias. O processamento cruzado utilizou, para cada vez, uma 

variável em relação ao corpus correspondente. Por exemplo, a variável faixa etária dos 

idosos, do banco das entrevistas, foi cruzada com o corpus das entrevistas. O mesmo 

procedimento foi utilizado para as variáveis associadas às notícias dos jornais. 

 

5.6.4  Procedimentos para a coleta e a análise dos dados da busca em tempo real 

 

Após a escolha do jornal, atendendo aos critérios de inclusão na pesquisa, foi 

acessada a ferramenta de busca Google (www.google.com) e, no espaço da busca, foram 

digitadas as palavras-chave “violência idoso” e “maus-tratos idoso”, depois a palavra site 

seguida de dois pontos (site:) e o domínio do jornal escolhido. Por exemplo, para o jornal 

O Norte, no espaço de busca do Google foi digitado o seguinte: <violência idoso 

site:onorte.com.br> e, em seguida, realizou-se a pesquisa. Com o acesso aos vínculos que 
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emergiram da pesquisa, o pesquisador abriu todas as páginas e fez uma varredura para 

excluir as noticias que não tratassem especificamente da violência contra idosos. 

Após esta seleção, cada notícia foi transferida para um arquivo de texto, onde 

foram armazenadas todas as notícias de cada jornal pesquisado. Foi elaborado um único 

banco, com as notícias dos dois jornais, as quais foram processadas pelo Alceste, nos dois 

tipos de tratamento adotados, a análise padrão e a análise cruzada ou tri-croisé. 

Considerando os procedimentos de coleta, os dados obtidos mediante a 

aplicação dos instrumentos foram analisados e discutidos, a partir da articulação dos 

indicadores entre si, distanciando-se da simples justaposição de resultados. Segundo 

Arruda (2003, p. 23), 

  

(...) o recurso a metodologias combinadas tem sido frutífero, não por 

proporcionar qualquer tipo de validação de dados, mas por facilitar uma 

angulação variada do objeto, expondo mais da sua complexidade, o que 

estaria em acordo com a perspectiva da Teoria das Representações 

Sociais”. 

 

Desta maneira, procedeu-se, de forma abrangente, à apreensão e descrição das 

diversas facetas das representações sociais dos idosos e da mídia impressa acerca da 

violência e maus-tratos contra a pessoa idosa. Feita a identificação das representações 

sociais, foram realizados cruzamentos entre as variáveis sociodemográficas, no caso da 

fala dos idosos, e as variáveis-atributos, no caso dos discursos das mídias, na busca dos 

princípios organizadores das representações sociais apreendidas. Em complementação, 

para que fosse possível aprofundar a distinção entre os princípios organizadores das 

representações sociais identificadas, foi utilizada a análise cruzada do software Alceste. 
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Em relação ao aspecto quantitativo adotado nesta tese, fica evidente a 

adequação tanto da AFC, quanto da Estatística descritiva e inferencial, para a organização 

e a análise das variáveis sociodemográficas e de atributos. No que toca ao aspecto 

qualitativo, destacam-se a escolha dos instrumentos adotados e a análise dos dados, no 

sentido de permitirem a identificação das dimensões latentes dos objetos representacionais 

e a apreensão das situações de interação social ou das interlocuções entre o pesquisador e 

os participantes da pesquisa. 

Não obstante, apesar das facilitações apresentadas pelo uso do software 

Alceste, é importante observar que o tratamento dos dados gerados a partir dele é somente 

um catalisador da categorização dos discursos. A interpretação e a compreensão dos dados 

são atribuições inerentes ao pesquisador. Na presente pesquisa, a análise dos dados 

organizados pelo Alceste foi realizada de acordo com a TRS, articulada com a literatura 

relativa à violência, maus-tratos e negligência contra os idosos. 
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6.1 QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO, DE ARRANJOS FAMILIARES, 

VIOLÊNCIA E MAUS-TRATOS 

 

A Tabela 2 mostra os dados sociodemográficos dos idosos, participantes da 

pesquisa, em termos de frequência e a percentagem. Pode-se observar que, em média, os 

participantes possuíam 71 anos de idade (dp = 6; amplitude de 60 a 88 anos). A faixa etária 

mais frequente foi entre 60 e 70 anos, equivalendo a 50% dos idosos, seguida da faixa 

entre 71 e 80 anos (39%), enquanto que a faixa acima de 80 anos de idade correspondeu a 

11%. Quanto ao sexo, 79% dos participantes eram mulheres.   

Em relação ao grupo de convivência social que frequentavam, 43% eram do 

SESC, 25% do Grupamento de Engenharia, 21% da Associação dos Aposentados e 11% da 

Universidade da Terceira Idade. Os idosos pesquisados tinham variados níveis de 

escolaridade, desde os que não completaram os estudos do Ensino Fundamental (18%), até 

os que possuíam diploma de curso de graduação (18%). O maior percentual concentrou-se 

entre os que completaram o Ensino Médio (31%). Cada um dos demais níveis de 

escolaridade registrou um percentual de 11% dos participantes.  

Quanto à renda familiar mensal, expressa em termos de salários mínimos – SM 

(1 salário mínimo = R$ 400,00), observou-se que: 39% informaram ter uma renda entre 2 e 

3 SM; 25% possuíam renda entre 4 e 5 SM; e 18% tinham uma renda de apenas 1 SM. A 

faixa entre 6 e 7 SM concentrou 11% dos idosos, enquanto que acima de 8 SM foram 

identificados 7% dos participantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 



131 
 

Tabela 2 − Dados sociodemográficos dos idosos entrevistados, relacionados com a variável 
“sofreu violência?”  (n=28). 
 

SOFREU VIOLÊNCIA? 
SIM  

(n=16) 
NÃO  

(n=12) 
Totais  
(n=28) 

        Variáveis Níveis f % F % % 

Faixa Etária 
(anos) 

60 - 70  8 50,0 6 50,0 50 
71 a 80  6 37,5 5 41,7 39 
Mais de 80  2 12,5 1 8,3 11 

Sexo Feminino 12 75,0 10 83,3 79 
Masculino 4 25,0 2 16,7 21 

Grupo de 
convivência 

SESC 6 37,5 6 50,0 43 
Grup. Engenharia 4 25,0 3 25,0 25 
Ass. de Aposentados  5 31,25 1 8,3 21 
U. de Terceira Idade 1 6,25 2 16,7 11 

Escolaridade 
(Ensino) 

Fundamental incomp. 4 25,0 1 8,3 18 
Fundamental comp; 1 6,25 2 16,7 11 
Médio incompleto 1 6,25 2 16,7 11 
Médio completo 6 37,5 3 25,0 31 
Superior incompleto 3 18,75 0 0,0 11 
Superior completo 1 6,25 4 33,3 18 

Renda familiar  
(SM)** 

1  3 18,75 2 16,7 18 
2 a 3  7 43,75 4 33,3 39 
4 a 5  4 25,0 3 25,0 25 
6 a 7  2 12,5 1 8,3 11 
Acima de 8  0 0 2 16,7 7 

Religiosidade 
autopercebida 

Muito religioso 2 12,5 7 58,3 32 
Religioso 8 50,0 5 41,7 46 
Pouco religioso 4 25,0 0 0,0 14 
Sem religião 2 12,5 0 0,0 7 

Situação conjugal 

Solteiro 2 12,5 2 16,7 14 
Casado 6 37,5 5 41,7 39 
Viúvo 4 25,0 4 33,3 29 
Separado 4 25,0 1 8,3 18 

Com quem mora? 
(Número de 
pessoas) 

Sozinho 3 18,75 1 8,3 14 
1  0 0 2 16,7 7 
2 a 3  5 31,25 5 41,7 36 
4 a 5  6 37,5 3 25,0 32 
6 a 7  2 12,5 1 8,3 11 

Número de filhos 

Nenhum 3 18,75 1 8,3 14 
1 a 2 4 25,0 4 33,3 29 
3 a 4  5 31,25 5 41,7 36 
5 a 6 2 12,5 2 16,7 14 
Mais de 7 2 12,5 0 0,0 7 

Número de netos 

Nenhum 0 0 8 66,8 29 
1 a 4 4 25,0 1 8,3 18 
5 a 8 8 50,0 1 8,3 32 
7 a 12 2 12,5 1 8,3 11 
Acima de 13 2 12,5 1 8,3 11 

** O SM brasileiro de referência = R$400,00 
 

 

Entre os idosos pesquisados, 46% se consideravam religiosos, 32% muito 

religiosos, 14% pouco religiosos e 7% informaram não ter religião. A maioria dos idosos 
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era de casados (39%), seguidos dos viúvos (29%), separados (18%) e solteiros (14%).  

Quando se indagou o número de pessoas que moravam com os idosos, os resultados 

mostraram que 36% residiam com um número que oscilava entre 2 e 3 pessoas, 32% entre 

4 e 5 pessoas e 11% entre 6 e 7 pessoas. Os idosos que moravam sozinhos e com apenas 

uma pessoa corresponderam a 14% e a 7%, respectivamente.  

A maioria dos idosos (36%) tinha entre 3 e 4 filhos, 29% tinham entre 1 e 2 

filhos, 14% tinham entre 5 e 6 filhos ou nenhum filho. Apenas 7% tinham mais de 7 filhos. 

Quanto ao número de netos, 32% tinham entre 5 e 8 netos, enquanto que 18% possuíam 

entre 1 e 4 netos. Foi registrado um percentual de 11% dos idosos que tinham entre 7 e 12 

netos e dos que tinham acima de 13 netos. Cerca de 29% dos participantes não tinham 

netos.  

A maioria dos idosos (57%) informou ter sofrido pelo menos um tipo de 

violência. O tipo mais frequente foi a violência financeira (50% dos idosos), seguida pela 

violência estrutural (25%) e pela psicológica (25%).  

 

6.2  ENTREVISTA EM PROFUNDIDADE 

 

6.2.1  Tratamento padrão do Alceste 

 

Ao processar o discurso dos participantes da pesquisa, o tratamento padrão do 

programa Alceste identificou um corpus constituído de 28 UCI, totalizando 13.858 

ocorrências, sendo 2.336 palavras diferentes, com uma média de 6 ocorrências por palavra. 

Para a análise que se seguiu, foram consideradas as palavras com frequência igual ou 

superior à média de 6 e com χ2 ≥3,84. Após a redução do vocabulário às suas raízes, foram 

encontradas 358 radicais e 833 UCE. 
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A CHD reteve 65% do total das UCE do corpus, distribuídas em cinco classes 

e formadas com, no mínimo, 10 UCE. Para a elaboração do dendrograma desenhado na 

Figura 3, foram tomadas, como referências, as palavras com χ2 ≥ 5 (p = 0,025). 

Na Figura 3, podem ser observadas ramificações, notificadas com letras (de a 

até d), acompanhadas dos valores de r (que mede o grau de similitude/proximidade entre as 

classes) em que se evidenciam duas partições do corpus. A primeira partição do corpus 

resultou em dois subcorpus: (a), com o grau de similitude de 0,30 ou baixa proximidade, 

composto pelo agrupamento das Classes 1, 2, 3 e 4, denominado de “tipos, locus e 

consequências da violência”; e (b), contendo o contexto do discurso correspondente à 

Classe 5, intitulado de “violência estrutural”. Na segunda repartição do corpus emergiram 

dois agrupamentos, ambos com o grau de similitude de 0,60 ou média proximidade,: (c), 

constituído pelas Classes 2 e 3, denominado de “violência financeira e psicológica”; e (d), 

contendo o contexto discursivo correspondente às Classes 1 e 4, intitulado de “locus e 

consequências da violência”. 

A Classe 1, denominada “locus da violência e agressor” envolveu 159 UCE, 

com 59 radicais de palavras, significando 28,31% do total de UCE. A Classe 2, 

categorizada como “violência financeira”, foi formada por 154 UCE, com 64 radicais de 

palavras, correspondentes a 28,31% das UCE. A Classe 3, que trata da “violência 

psicológica”, com 115 UCE e 55 radicais de palavras, contabilizou 21,14% das UCE. 

A Classe 4, denominada “consequências da violência” conteve 73 UCE. e 52 

radicais de palavras ou 13,42% das UCE. Por fim, a Classe 5, denominada “violência 

estrutural“, contabilizou 48 UCE e 41 radicais de palavras ou 8,82% das UCE. Observa-se 

que a distribuição das UCE. entre as classes apresentou-se de maneira relativamente 

desequilibrada, com a Classe 5 com um percentual de UCE bem abaixo das demais e, no 
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entanto, agrupando um contexto temático formado por palavras com as mais altas cargas 

fatoriais (ônibus com χ2=316 e motorista com χ2=170). 

 

 

                                                                 a (0,30) 
        c       (0,60)                                       d (0,60) 
                                                                                                                               b 

CLASSE 2 
154 UCE 
28,31% 

CLASSE 3  
115 UCE 
21,14% 

CLASSE 1  
159 UCE 
28,31% 

CLASSE 4  
73 UCE 
13,42% 

CLASSE 5  
48 UCE 
 8,82% 

Violência 
financeira 

Violência 
psicológica 

Locus da 
violência e 
agressor 

Consequências da 
violência 

Violência estrutural 

χ2  Palavra χ2  Palavra χ2  Palavra χ2  Palavra χ2  Palavra 
39 Mora 31 Fazer 62 Violência 40 Morte 316 ônibus 
23 filhos 27 Acham 37 Idoso 22 Tristeza 170 Motorista(s) 
22 Querem 25 Digo 23 Respeito 21 Lado 85 Cheio 
21 Ir 23 Preguiça 18 Gente 17 Pessoa 35 Parada 
18 Sair 19 Coisa(s) 18 Pais 16 Ruim 29 Descer 
16 Conversa 19 Tenho 18 domestica 12 Chegar 95 Passageiro 
12 SESC 12 Dizer 15 Remédio 11 Velho 64 Lugar 
11 Fiquei 08 Devia 13 Sofrem 11 Esperando 64 sentar 
06 Deus 07 Depender 13 Asilo(s) 54 Vai 52 Pé 
05 Marido 44 Vou 11 Falta 36 Morre(r) 42 Reclama 
37 Dinheiro 29 Praia 9 Antiga 27 Velhice 37 71- 80 anos 
19 Casa 19 Briga(mos) 6 Tempo 21 Piorar 148 Univers 
16 Neto 15 Medo 37 Mulher 19 Difícil 15 Vítima 
15 cartão 12 Posso 35 Velhos 14 Levar  
14 Tirar 11 Sinto 14 Maltratar 14 Jeito 
13 Irmã 11 Andar 13 Televisao 10 Pensando 
10 Sozinha(a) 11 Vezes 13 Sustentar 6 Mundo 
09 Comprar 08 Sei 10 Filhos 22 AAposent. 
09 Venderam 08 Boa 9 Vergonha 17 Homem 
07 Precisar 07 Hora 7 Criar  
21 >80 anos 12 Sesc 5 Trabalhar 
14 Sesc 05 Homem 05  60-70 anos  
13 Mulher 05 Vítima 17 GrEngen  
08 Vítima  46 Não vítima 

Figura 3 − Dendrograma com a Classificação Hierárquica Descendente – Entrevistas 
(N=28). 
Legenda: a= tipos, locus e consequências da violência; b= violência estrutural; c= locus e consequências da 
violência; d= locus, agressor e sofrimentos. 
 

 

Como pode ser observada na Figura 3, a Classe 2, “violência financeira”, foi 

composta por palavras e radicais no intervalo entre χ2 = 39 (mora) e χ2 = 5 (marido). As 
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variáveis-atributos que mais contribuíram com esta classe foram: as mulheres idosas acima 

de 80 anos com história de violência, que frequentam o espaço do SESC. Salientam-se 

duas subclasses, separadas, na Figura 3, pela linha pontilhada: a primeira trata do 

detalhamento do uso indevido do cartão de crédito e dos bens dos idosos; e a segunda 

aborda a situação da convivência intergeracional e o refúgio alcançado com a convivência 

nos grupos de lazer. 

Para ilustrar as subclasses da Classe 2, a seguir encontram-se listadas algumas 

UCE representativas, sobre o uso indevido do cartão de crédito e dos bens dos idosos:  

 

(...) nos bancos tirando dinheiro, sendo enganados pelos moços sabidos (...) com 

aqueles cartões de dinheiro (...), a conta dela e sem conta (...) se dou 10 ela quer 50. 

(...) ir comigo (...) tirar dinheiro, meu cartão do INSS para tirar todo o meu dinheiro 

(...) fico sem dinheiro para dar a quem eu quiser (...). 

 

A segunda subclasse aborda a situação da convivência intergeracional e o 

refúgio alcançado com a convivência nos grupos de lazer, conforme os extratos das falas a 

seguir: “(...) quero conversar, mas minhas filhas estão cansadas, querem dormir (...) não 

conversam comigo (...) então o SESC para mim é a minha casa (...) com colegas que 

conversam (...)”. 

A Classe 3, “violência psicológica”, foi composta por palavras e radicais no 

intervalo entre χ2 = 44 (vou) e χ2 = 7 (depender, hora), presentes no discurso dos homens 

frequentadores do SESC que se dizem vítimas de violência. Podem ser constatadas duas 

subclasses, separadas por uma linha pontilhada, assim denominadas: (i) fragilidades 

decorrentes da dependência do idoso da sua família e (ii) os conflitos familiares que 

ocasionam medo e isolamento.  
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Para ilustrar a subclasse que trata das fragilidades decorrentes da dependência 

que o idoso tem da sua família, seguem as seguintes interlocuções:  

 (...) tem coisas que eu tenho vontade de fazer e não faço, não consigo (...) eu digo que 

é preguiça (...) mas eu tenho vontade mas não posso dizer que sou a mesma (...) há 

cinco anos atrás eu era capaz de decidir e de fazer tudo (...) mas não tenho mais 

disposição para trabalhar (...). 

 

Sobre a subclasse concernente aos conflitos familiares, que ocasionam 

agressões verbais e ofensas, são apresentadas as falas dos idosos:  

 

(...) elas (filhas) estão erradas (...) fazendo isso com a própria mãe (...) eu não estou 

fazendo bem dizer nada (...) eu não estou valendo nada (...) brigamos muito, brigamos 

demais brigamos que é uma coisa horrível (...) ela me ofende (...) inventa coisas. eu 

também me zango (...). 

 

De acordo com o dendrograma, a Classe 1, “locus da violência e agressor”, foi 

composta por palavras e radicais no intervalo entre χ2 = 62 (violência) e χ2 = 5 (trabalhar), 

extraídos do discurso dos idosos de um grupo de convivência que funcionava numa 

guarnição militar, não-vitimados e com idades entre 60 e 70 anos. É possível identificar, 

separadas por uma linha pontilhada, duas subclasses: (i) locus onde ocorre a violência; e 

(ii) posicionamento dos idosos acerca do agressor.  

Entre os locais de ocorrência da violência, destaca-se o ambiente doméstico, 

sem deixar de ser mencionada a instituição de longa permanência:  

 

(...) violência é uma sombra que acompanha os velhos (...) cada dia pior na família, 

mas, principalmente fora de casa (...) as pessoas não respeitam o idoso (...) mas que 
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nada, lá dentro de casa e nos asilos também tem quem maltrata os idosos (...) não 

adianta (...). 

Sobre os agressores, as interlocuções possuem os conteúdos que se seguem:  

 

(..) a família dos idosos agora está sem tempo (...) isso é uma vergonha mesmo (...) 

hoje as famílias são muito diferentes, antes o menino respeitava o idoso (...) logo o 

idoso não pode acompanhar as modernagens dos tempos (...) falta de confiança nos 

filhos, que a gente criou com tanto gosto (...). 

 

A Classe 4, “consequências da violência”, foi composta por palavras e radicais 

no intervalo entre χ2 = 54 (vai) e χ2 = 6 (mundo), identificados na fala dos idosos do sexo 

masculino que frequentam o grupo de idosos de uma associação de aposentados. Pode-se 

observar o agrupamento de palavras que denotam duas subclasses: a primeira pode ser 

denominada de “tristezas e morte”, diante da proximidade com a morte; a segunda trata 

dos “desalentos e desesperanças”, cujas vivências tendem a piorar com as perdas 

biológicas. 

Sobre a subclasse que trata das tristezas vivenciadas diante da proximidade da 

morte, eis os recortes elucidativos:  

 

(...) vive esperando a morte aos poucos (...) o velho todo dia morre de tristeza pela 

vida que leva (...) quase fica no caixão para esperar a morte chegar (...) a morte chegou 

e levou ele de tanta tristeza e raiva (...) deixando ele triste (...) tristeza mata mais do 

que doença ruim (...) é sofrimento (...) pensa que vai ficar livre das maldades que fez 

na vida e quando menos espera o mundo desconta (...). 
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A segunda subclasse trata das desesperanças e dificuldades de enfrentar as 

vivências que tendem a piorar com as perdas biológicas e afetivas e do vínculo com o 

trabalho, conforme as temáticas exemplificadas a seguir: 

(...) perde o sono (...) aí vem a memória dos amigos que já morreram (...) largado 

daqueles amigos e do trabalho (...) vai aposentar (...) a vida que ela leva (...) um 

mundo que não tem conserto (...) vai ficar todo dia muito pior (...) é difícil mas espero 

que isso melhore no futuro (...) na velhice a pessoa aposenta fica sem fazer nada, fica 

abandonada (...) perde a coragem (...) doença muito piorada aí fica sem jeito (...) assim 

é melhor nem chegar aos 70 (...). 

 

De acordo com a Figura 3, a Classe 5, “violência estrutural”, foi composta por 

palavras e radicais no intervalo entre χ2 = 316 (ônibus) e χ2 = 29 (descer), verbalizados 

pelos idosos vítimas de violência, com idades entre 71 e 80 anos, frequentadores de uma 

Universidade da Terceira Idade. Constatam-se duas subclasses, separadas por uma linha 

pontilhada, que estão relacionadas ao transporte público urbano, sendo denotativas das 

incivilidades (i) do motorista na condução do ônibus e (ii) dos passageiros dentro do 

ônibus.  

Dentre as incivilidades do motorista na condução do ônibus, seguem-se as falas 

dos idosos: 

 

(...) outro dia o motorista do ônibus não esperou que eu me sentasse (...) eu quase caí 

(...) deixa o idoso longe da parada (...) e devido ao meu problema da perna e do joelho 

(...) desço do ônibus longe (...) descer na carreira porque o motorista não tem 

paciência (...) roda com o ônibus quase virando de tão cheio (...) fazendo cada curva 

fechada (...) tenho dificuldade em descer do ônibus.   
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A além do motorista, os passageiros dos ônibus desrespeitam os idosos: “(...) 

não oferecem lugar para o idoso sentar (...) tem passageiro que reclama se o idoso não 

consegue se segurar (...) quando o ônibus está cheio (...) os outros passageiros não cedem 

lugar para os idosos e fica difícil ficar de pé no ônibus (...)”. 

Além dos resultados obtidos por meio da CHD, o Alceste realizou a AFC, 

resultando no plano fatorial demonstrado na Figura 4. Tal figura demonstra o traçado de 

dois eixos, que juntos explicaram 60% da variância total das UCE, contendo as oposições 

entre as cinco Classes. O conteúdo das falas dos idosos distribui-se em cinco zonas ou 

conglomerados, de modo não-aleatório e correspondente às formas específicas das classes. 

No Eixo 1, na linha horizontal, concentram-se as Classes 2 e 5, que explicam 

33% da variância total das UCE. No lado negativo ou à esquerda do Eixo 1, conforme a 

Figura 4, destacam-se as palavras aglutinadas na Classe 2 (violência financeira). Por 

oposição, no mesmo eixo, no lado positivo, à direita, posicionam-se as palavras com 

maiores cargas fatoriais, agrupadas na Classe 5 (violência estrutural).  

Com relação ao Eixo 2, na linha vertical destacam-se três Classes, 3, 4 e 1, que 

explicam 27% da variância total das UCE. No plano superior do Eixo 2, no aglomerado da 

Classe 3, “violência psicológica”, emergiram as contribuições dos idosos da Associação 

dos Aposentados. Por contraste, no plano inferior, posicionam-se as Classes 1 (locus da 

violência e agressor) e 4 (consequências da violência). 
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Eixo 2 27% 
          CLASSE  3 
     Cabeça   fazendo                ponto     ando 
            SESC   Homens          Vitimados 
         faço       posso    medo     acho  tenho 
           sei   vou  sozinho  eu  mesmo 
           própria   praia   hora 
             quer       sinto          briga  descer / quase 
        depender digo 
                 parada 
 
 CLASSE  2  Mulheres      carreira    entrar 
    Filhos   dou  quiser   acima    80 anos 
        vontade        SESC Vitimadas              ônibus 
       fiquei / irmã                passageiro  motorista 
   comprar  mora  precisar               Eixo 1  33% 
    tirou     cartão           UnivTIdade   71-80  anos 
    casa                ir      sentar    cheio 
    dinheiro   neto    venderam           lugar 
         esperar   Vitimados 
            pagar 
                 CLASSE  5 
       povo / morte   AssAposentados 
         chegar                Homens 
           CLASSE 4            vai   ruim       batente 
        mundo                   leva 
              marido         amigos 
              morrer           maldade 
              pensando                    piorar 
          pega          tristeza 
          velhice  pessoa 
 
                       idoso 
                      filhos          antigamente 
                       diferente  pais  pode       tomar 
                trabalhar         vergonha CLASSE     1 
       falta        60-70   anos   GrpEng 
        acompanha   mulher / criança          Não Vitimados 
        gente          velhos  remédio/ família   / respeito 
             criar   violência - doméstica 
        maltratar 

 

Figura 4 − Análise Fatorial de Correspondência do corpus das entrevistas. 

 

Quanto à identificação das características sociodemográficas dos participantes 

que estão associados aos contextos discursivos, nos resultados da AFC ainda sobressaem 
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os espaçamentos ou distâncias euclidianas entre as cinco classes, dispostas no plano 

fatorial. Assim, as Classes 2 e 3 tratam dos enfrentamentos e fragilidades percebidas pelos 

idosos frequentadores do mesmo espaço de convivência social, o SESC.  No aglomerado 

resultante das Classes 1 e 4 encontram-se os discursos dos idosos com menos idade (entre 

60 e 70 anos) participantes de dois grupos de convivência, do Grupamento de Engenharia e 

da Associação dos Aposentados. Por sua vez, a Classe 5 encontra-se espacialmente 

separada das demais classes, diferenciando a temática “violência estrutural” das demais 

categorizações empiricamente denominadas e contendo discursos oriundos de idosos com 

idades entre 71 e 80 anos, frequentadores da Universidade da Terceira Idade, que revelam 

serem vítimas da violência.  

Diante das considerações apresentadas, podem ser levantados questionamentos 

sobre como as representações sociais acerca da violência, maus-tratos e negligência contra 

a pessoa idosa se diferenciam quanto à faixa etária dos participantes, ao sexo, ao locus de 

convivência social e aos que declaram ser ou não ser vítimas da violência. Para buscar 

responder a esses questionamentos, optou-se por complementar a análise padrão do Alceste 

por meio do cruzamento de cada variável sociodemográfica com o corpus processado no 

tratamento padrão do Alceste. Para alcançar tal intento, foram realizadas análises cruzadas 

referentes às variáveis "faixa etária", "sexo", "tipo de grupo de convivência" e "experiência 

própria" enquanto vítimas ou não-vítimas da violência. 

 

6.2.2  Tratamento de análise cruzada do Alceste 

 

O processamento do programa computacional que realizou a análise cruzada 

gerou um relatório, contendo a CHD de cada uma das citadas variáveis sociodemográficas, 

resultando em quatro dendrogramas, correspondentes a cada uma das variáveis cruzadas. 
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6.2.2.1  Variável faixa etária 

 

Nesta análise, o programa Alceste identificou 515 palavras com formas reduzidas 

aos seus respectivos radicais, sendo 358 analisáveis, tendo como critério de inclusão 

apresentar χ2 mínimo de 2,70. Desta forma, o corpus foi subdividido em 833 UCE. Destas, 

278 UCE ou 72 radicais de palavras encontram-se na classe definida como pertencente à 

faixa etária entre 60 e 70 anos, o que corresponde a 33,37% das UCE; 344 UCE ou 75 

radicais de palavras, na classe específica da faixa entre 71 e 80 anos (41,3%); e 211 UCE 

ou 68 radicais de palavras (25,33% das UCE) na faixa dos mais velhos, acima de 80 anos. 

A Figura 5 trata do dendrograma do tratamento de análise cruzada, com a CHD – 

Entrevistas (N=28), para a variável faixa etária. Embora o processamento do tratamento da 

análise cruzada considere o χ2 mínimo de 2,70, na citada figura estão dispostas as palavras 

que registraram um χ2 mínimo de 5 (p = 0,025). 

Pode-se observar que o dendrograma apresenta duas ramificações: uma 

referente à classe da faixa etária entre 71 e 80 anos e outra contendo duas classes 

interligadas, a da faixa etária entre 60 e 70 anos e a da faixa etária acima de 80 anos de 

idade. 
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Classe 2  
71 a 80 anos 

Classe 1 
60 a 70 anos 

Classe 3 
Acima de 80 anos 

344 UCE   41,30% 278 UCE   33,37% 211 UCE    25,33% 
χ2  Palavra χ2  Palavra χ2  Palavra 
22 Ônibus 10 calada 21 Vender 
18 Doméstica 8 conservar 13 Comer 
11 Descer 8 corpo 13  Fique 
11 Motorista 8 moços 7 Cadeira, cadeia 
8 Passageiro 8 nojo 8 Quiser 
8 Digo 8 toma 6 Perder 
8 Preguiça 8 vizinha 5 Comida 
8 problema(s) 6 vergonha 5 Confiança 
8 sentar e sentir 6 subir 5 Construir 
7 Amor 6 futuro 5 corredor 
7 Ceder 6 cachaça 5 Cortar 
7 vir e virar 6 acontecer 5 Destino 
6 Posso  5 Genro 
6 Depender  

 

Figura 5 − Dendrograma da análise cruzada da variável faixa etária do corpus das 

entrevistas. 

 

De acordo com o dendrograma, a Classe 1 da faixa etária entre 60 e 70 anos foi 

composta por palavras e radicais no intervalo entre χ2 = 10 (calada) e χ2 = 6 (acontecer). 

Para ilustrar o contexto do discurso dos idosos desta classe, observam-se os seguintes 

extratos das falas: 

 

(i) violência estrutural: (...) banheiro está interditado porque não tem 

conservação, por falta de dinheiro ou desvio de (...) eu pensei que tinha 

sido um cartão clonado (...) fui para o PROCON (...) mas tem esta história 

de direitos humanos que protege quem é bom e quem é ruim (...) nos 

bancos tirando dinheiro, sendo enganados pelos moços sabidos, com 
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aqueles cartões (...) A gente vai para a igreja, os padres e os pastores 

tomam o dinheiro (...). 

 
(ii) fragilidade física e psicológica: (...) ele se revoltou contra mim, quis me 

bater, a vizinha foi quem me acudiu (...) ficando doido mesmo, sem saber 

em quem confiar (...). 

 

De acordo com o dendrograma da Figura 5, a Classe 2, da faixa etária entre 71 

e 80 anos, foi composta por palavras e radicais no intervalo entre χ2 = 22 (ônibus) e χ2 = 6 

(depender). Para ilustrar o contexto do discurso dos idosos desta classe, observam-se os 

extratos das falas, que tratam:  

 

(i) das mazelas do transporte público municipal: (...) não oferecem lugar para 

o idoso sentar (...) tem passageiro que reclama (...) motorista tentou 

impedir o idoso de entrar (...) sente prazer em ver os outros sofrerem (...); 

e  

(ii) dos clichês e regionalismos empregados (...) quando o velho vai entrando 

no ônibus o cobrador grita para o motorista: é cheque sem fundo, é zero 

oitocentos, é uma visagem (...). 

 

A Classe 3, da faixa etária acima de 80 anos de idade, foi composta por 

palavras e radicais no intervalo entre χ2 = 21 (vender) e χ2 = 5 (genro). Para ilustrar o 

contexto do discurso dos idosos desta classe, observam-se os extratos das falas sobre: 
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(i) as doenças e sofrimentos: (...) desgosto de ver a perna do meu amigo 

cortada (...) entristeceu muito ele (...) ficou sem querer comer (...);  

(ii) as desavenças familiares e suas concepções acerca de membros da sua 

família: (...) genro briga muito aqui dentro de casa (...) discute porque 

quer prevalecer o gosto deles (...) um povo mal agradecido esses (...) eles 

não gostam de mim (...) sou maltratada (...);  

(iii) as perdas materiais e afetivas: (...) eu tinha um carrinho velho, mas servia, 

mas venderam sem meu consentimento (...) fiquei sem carro e no prejuízo 

(...) tenho saudade da minha casa, com jardim e mesmo nos fundos tem 

muito espaço (...) eles não guardaram, mas eu queria tudo que era meu, 

mesmo que não valesse nada, que fosse lixo (...) comia, fora a mistura a 

colheita quando tinha chuva (...) mas agora não tem mais (...);  

(iv) a maneira como os idosos avaliam a sua vida atual: (...) vivo aos trancos e 

barrancos (...) sem teto (...); e  

(v) as dificuldades em denunciar a violência sofrida: (...) eu nem quero dizer 

isso a ninguém, mas que elas mereciam um processo do juiz ai sim elas 

mereciam, mas cadê coragem para ir adiante com a minha queixa (...).  

 

6.2.2.2  Variável sexo 

 

Para esta variável sociodemográfica, o programa Alceste identificou 515 

palavras com formas reduzidas aos seus respectivos radicais, sendo 358 analisáveis, tendo 

como critério de inclusão apresentar χ2 mínimo de 2,70. Desta forma, o corpus foi 

subdividido em 833 UCE. Destas, 632 encontram-se na Classe 1, definida como 

pertencente às mulheres, com 61 radicais de palavras, o que corresponde a 75,87% das 
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UCE, enquanto que a Classe 2 contém 201 UCE. ou 24,13%, o que corresponde a 63 

radicais de palavras identificadas no discurso dos homens idosos.  

A Figura 6 consiste no dendrograma do tratamento da análise cruzada para a 

variável sexo. Embora o processamento deste tipo de tratamento considere o χ2 mínimo de 

2,70, nesta figura estão dispostas as palavras que registraram um χ2 mínimo de 4 (p = 

0,05). 

 

 
Classe 1  
Mulheres 

Classe 2  
Homens 

632 UCE   75,87% 201 UCE   24,13% 
χ2  Palavra χ2  Palavra 
6 Casa 15 comer 
5 Passado 14 morte 
4 doméstica 12 perder 
4 Fiquei 10 vida 
4 Sei 9 doença 
4 Novo 9 reagir 
4 Disse 6 difícil 
4 Filhos 6 corredor 

 6 cortar 
6 desrespeito 
6 genro 
6 miséria 
6 pai 
6 prestar 
5 ruim 

 

Figura 6 − Dendrograma do tratamento tri-croisé, com a Classificação Hierárquica 
Descendente – Entrevistas (N=28). Variável sexo. 

 

De acordo com o dendrograma, a Classe 1, das mulheres, foi composta por 

palavras e radicais no intervalo entre χ2 = 6 (casa) e χ2 = 4 (doméstica, fiquei, sei, novo, 

disse, filhos). Para ilustrar o contexto do discurso das idosas, observam-se, a seguir, os 

extratos das falas sobre: 
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(i) a perda da autonomia para decidir suas vidas: (...) se tivesse minha casinha, 

não precisava morar de favor na casa da minha irmã (...) moro com 

parentes (...). mas meus filhos, sem eu nem saber, venderam a minha casa 

(...);   

(ii) a interferência da família: (...) filhos (...) filhas (...) irmã (...);  

(iii) a perda dos afetos e a solidão: (...) cuidava do meu neto, mas ele com nove 

anos foi morar no Rio com a mãe e fiquei distante dele (...) uma filha mora 

ali (...) e a outra mora lá mais em baixo (...) estão ocupadas (...) fico 

sozinha (...) desassossegada (...) tive que ir sozinha, mesmo passando mal 

(...); e 

(iv) o esboço de uma reação contra a violência contra os idosos: (...) se eu fosse 

político ia fazer uma lei para punir com muito rigor quem maltrata os 

velhos (...).  

 

A Classe 2, dos homens, foi composta por palavras e radicais no intervalo entre 

χ2 = 15 (comer) e χ2 = 5 (ruim). Os extratos a seguir são exemplos do contexto do discurso 

dos idosos, que falaram sobre:  

 

(i) a proximidade com a morte: (...) gosto de viver, embora a morte seja um 

pensamento diário em minha vida (...) vive a morte (...) já chegou aos 

poucos (...) você fica, você pega doença ruim, daquelas que morre logo 

(...) eu estou mais perto da morte (...) acompanhei a morte de alguns 

amigos (...); 

(ii) sofrimento físico e psicológico: (...) desgosto de ter a perna cortada (...) 

entristeceu muito ele (...) ficou sem querer comer e só faltou deitar (...) é 
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difícil (...) perde a coragem de viver, aí não tem ânimo não (...) vou mais 

ou menos, vou levando (...); 

(iii) carência financeira: (...) fica difícil cuidar do velho muito velho que 

depende dos moços (...) e eles (os moços) na luta para viver sua vida 

(...); e 

(iv) concepção da violência: (...) desprezo é a pior violência (...) é desrespeito 

(...) é maldade mesmo e mau-trato (...) ficar sem falar comigo, sem eu 

saber por que (...) é maltratar um ser indefeso (...) é fazer maldade com o 

velhinho (...) é ser ruim com o velho (...) é ter raiva dele (...) é matar o 

velho aos poucos fazendo ele um morto vivo diante das limitações que a 

vida lhe traz (...) agora o velho fica trancado em casa (...). 

 

6.2.2.3  Variável grupo de convivência 

 

Com relação à variável grupo de convivência, o programa Alceste identificou 

515 palavras com formas reduzidas aos seus respectivos radicais, sendo 358 analisáveis, 

tendo como critério de inclusão apresentar χ2 mínimo de 2,70. O corpus foi subdividido 

em 833 UCE. Destas, 380 encontram-se na Classe 1, definida como pertencente aos idosos 

do SESC, com 65 radicais de palavras, o que corresponde a 45,62% das UCE; a Classe 2 

conteve 194 UCE ou 23,29%, o que corresponde a 63 radicais de palavras identificadas no 

discurso dos idosos que frequentam o Grupamento de Engenharia; a Classe 3 apresentou 

185 UCE e 72 raízes de palavras, o que corresponde a 22,21% das UCE concernentes ao 

grupo da Associação de Aposentados; e a Classe 4 pertencia ao grupo da Universidade da 

Terceira Idade, de onde emergiram 74 UCE ou 56 radicais de palavras, correspondentes a 

8,88% das UCE (Figura 7). 
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A Figura 7 contém o dendrograma do tratamento da análise cruzada, com a 

variável grupo de convivência social. Apesar do processamento da análise cruzada 

considerar o χ2 mínimo de 2,70, na citada figura estão dispostas as palavras que 

registraram um χ2 mínimo de 5 (p = 0,05). 

De acordo com o dendrograma, a Classe 1, dos idosos que frequentam o SESC, 

foi composta por palavras e radicais no intervalo entre χ2 = 16 (doméstica) e χ2 = 5 

(banco, genro, pegar, último e viver). Para ilustrar o contexto do discurso dos participantes, 

observam-se, a seguir, os extratos das falas sobre: 

  

(i) vivências passadas: (...) está sempre falando de como as coisas eram (...) a 

gente que participava (...) da política aqui (...) tudo mudado (...); 

(ii) violência verbal: (...) ele vive falando palavrão para mim (...) é briga feia 

toda hora. (...) ela me ofende (...); 

(iii) metáforas para a longevidade: igual aquela pinga do caju dentro da 

garrafa (...) cachaça conserva o caju por muito tempo (...); e  

 (iv) enfrentamentos, culpas e apelos: (...) tive que dá parte dela na polícia (...) 

igual a sair de uma prisão (...) uma condenação pelos meus erros da 

juventude (...) fui displicente (...) peço harmonia (...) eu tenho a 

consolação de viver num futuro que me espera (...) toda a vida eu tive 

muita fé (...). 

 

De acordo com o dendrograma, a Classe 2, do grupo de convivência do 

Grupamento de Engenharia, foi composta por palavras e radicais no intervalo entre χ2 = 17 

(cama) e χ2 = 6 (adianta, merecer, nojo, principal e proteger). Para ilustrar o contexto do 

discurso das idosas, observam-se, a seguir, os extratos das falas sobre:  
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(i) sentimento de injustiça e doença: (...) fiquei indignada (...) eu depois dessa 

grande amargura fiquei pior dos nervos (...) vivo me tremendo toda (...) 

aproveitaram da fraqueza dos meus nervos de velha para poder me 

obrigar a fazer o que não gosto; 

(ii)   desadaptação aos avanços tecnológicos e às mudanças nos estilos 

familiares: (...) essa história de internet (...) as mulheres que tomavam 

conta dos idosos agora estão sem tempo e sem ficar em casa, porque vão 

trabalhar na rua (...) A família deveria cuidar dos idosos; 

(iii)  violência financeira: (...) quis tomar satisfação do meu dinheiro para que 

eu não desse a esse meu neto (...) só que elas não se lembram que fui eu 

quem criei ele e o dinheiro é para tomar providência quando a gente 

adoecer (...); 

(iv) desrespeito aos direitos humanos da pessoa idosa: (...) nem adianta a tal lei 

do estatuto dos idosos, porque para ser cumprida tinha que (...) do juiz (...) 

mas tem esta história de direitos humanos que protege quem é bom e quem 

é ruim (...) fui no conselho do idoso mas, depois retirei a queixa (...) é 

golpe para todo o lado (...); e 

(v)  concepção da violência contra o idoso: (...) violência contra o idoso é uma 

pouca vergonha, é um flagelo, mesmo que no tempo da peste (...). 

 

A Classe 3, dos idosos que frequentam a Associação de Aposentados, foi 

composta por palavras e radicais no intervalo entre χ2 = 20 (vender) e χ2 = 5 (ficar, 

depender e mundo). Para ilustrar o contexto do discurso dos idosos desta classe, podem ser 

citados os extratos das falas sobre: 
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(i) vingança da vida: (...) pensa que vai ficar livre das maldades que fez na vida 

e quando mais espera o mundo cobra (...) muito pior que a morte é ficar 

dependente dos miséria de aposentadoria (...) assim é melhor morrer logo 

(...) ter sossego (...) mas quem tira a vida é Deus (...); 

(ii)  recordações e o tempo que não retrocede: (...) tem nada não, mas era tudo 

meu, minha história, minha vida (...) venderam a casa e nunca (...) carne 

tinha, a gente tirava na venda, tirava dava pro mês inteiro, sempre comia, 

tinha conta na venda (...); na venda era bem melhor (...) sempre comia (...) 

fora a mistura a colheita quando tinha chuva (...); e 

(iii)  concepção acerca da violência: (...) violência contra o idoso é mal-tratar 

um ser indefeso, é fazer maldade com o velhinho (...).  

 
Na Figura 7, a Classe 4, contendo o discurso dos idosos do espaço de 

convivência da Universidade de Terceira Idade, foi composta por palavras e radicais no 

intervalo entre χ2 = 99 (ônibus) e χ2 = 6 (saúde e amor). Para exemplificar esta classe, os 

principais trechos das falas dos idosos se referem (i) ao contexto da violência nos 

transportes públicos municipais e (ii) aos afetos dos familiares: (...) apesar de não contar 

com todos os netos, eu tenho um neto muito agarrado comigo (...) acho que os anos que os 

avós vivem juntos (...) os exemplos de amor e os sacrifícios feitos para eles (...). 
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Classe 2  
Grupamento Engen. 

Classe 3 
Assoc. Aposentados 

Classe 1 
SESC 

Classe 4 
Universidade TI 

194 UCE   23,29% 185 UCE   22,21% 380 UCE    45,62% 74 UCE    8,88% 
χ2  Palavra χ2  Palavra χ2  Palavra χ2  Palavra 
17 Cama 20 Vender 16 doméstica 99 ônibus 
17 mandar 14 Miséria 12 coisa(s) 71 motorista 
15 Lado 13 Velho 8 Briga 41 cobrador 
15 Fiquei 11 Janela 8 marido 38 passageiro 
15 Tomar 10 Reagir 7 aprender 29 descer 
9 asilo(s) 10 Doença 6 falar 23 cheio 
9 banheiro(s) 10 Comer 6 hora(s) 22 cai 
9 espelho 8 Perder 6 Igual 20 reclamar 
8 dinheiro 7 Tratar 6 maneira 17 ceder 
7 Poder 6 Construir 5 banco 17 oferecer 
6 adianta 6 Desrespeito 5 genro 14 parar 
6 merecer 6 Inteiro 5 pegar 13 preguiça 
6 Nojo 6 Ouvir 5 ultimo(s) 10 pé 
6 principal 6 Presta 5 viver 9 digo 
6 proteger 5 Ficar   9 conseguir 

 5 Depender 8 carreira 
 5 Mundo 6 saúde 

6 amor 
 
Figura 7 − Dendrograma do tratamento tri-croisé, com a Classificação Hierárquica 
Descendente – Entrevistas (N=28). Variável grupo de convivência. 
 

 

6.2.2.4  Variável experiência com a violência 

 

Para a variável experiência com a violência, o programa Alceste identificou 

515 palavras com formas reduzidas aos seus respectivos radicais, sendo 358 analisáveis, 

tendo como critério de inclusão apresentar χ2 mínimo de 2,70. O corpus foi subdividido 

em 833 UCE. Destas, 449 encontram-se na Classe 1, definida como pertencente aos idosos 

que informaram terem sido vítimas de violência, com 81 radicais de palavras, o que 

corresponde a 53,90% das UCE. A Classe 2 conteve 384 UCE ou 46,10%, o que 
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corresponde a 77 radicais de palavras identificadas no discurso dos idosos que declararam 

não serem vítimas de violência. 

A Figura 8 contém o dendrograma do tratamento da análise cruzada, com a 

variável experiência com violência. Embora o processamento deste tratamento considere o 

χ2 mínimo de 2,70, na citada figura estão dispostas as palavras que registraram um χ2 

mínimo de 4 (p = 0,05). 

 
 

Classe 1  
Com violência 

Classe 2  
Sem violência 

449  UCE   53,90%  384 UCE   46,10% 
χ2  Palavra χ2  Palavra 
9 faço 18 respeito 
6 dizer 15 doméstica 
6 novo(a) 9 velhos 
6 ônibus 9 parece 
5 preguiça 8 descontar 
5 cheio 8 Ir 
5 própria 8 remédio 
5 tenho 7 mal-trato 
4 almoço 6 mundo 
4 nome 6 violência 
4 passageiro(s) 6 sofrer 
4 paz 6 sozinho(a) 
4 querer 6 desprezar 
4 saúde 6 escutar 
4 senhora 6 Pais 

 6 criança 
6 medo médico 
5 idoso(s) 
5 Falta 
5 desrespeito 
5 Genro 
5 mulheres 

 
Figura 8 − Dendrograma do tratamento tri-croisé, com a Classificação Hierárquica 
Descendente – Entrevistas (N=28). Variável experiência com violência. 

 

A Classe 1, dos idosos que se dizem vítimas da violência, foi composta por 

palavras e radicais no intervalo entre χ2 = 9 (faço) e χ2 = 4 (almoço, nome, passageiro, 
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paz, querer, saúde, senhora). Para ilustrar o contexto do discurso dos idosos desta classe, 

observam-se, a seguir, os extratos das falas sobre:  

(i) convivência com a violência doméstica e estrutural: (...) violência é não 

confiar em quem está dentro da sua própria casa (...) falta de cortesia dos 

motoristas e cobradores (...); 

(ii)  doenças e limitações físicas: (...) tenho é pressão alta (...) eu sinto dor nos 

meus nervos (...) tenho problemas de saúde, mas quem não tem? (...) não 

consigo (...); e 

(iii)   retrospectivas e arrependimentos: não devo nada a ninguém (...) cumpri 

com todos os anos (...) quando me aposentei achei que ia ter sossego, mas 

que nada eu nem devia ter me aposentado (...). 

 

A Classe 2, dos idosos que declararam que não eram vítimas da violência, foi 

composta por palavras e radicais no intervalo entre χ2 =18 (respeito) e χ2 = 5 (idoso, falta, 

respeito, genro, mulheres). Para ilustrar o contexto do discurso dos idosos desta classe, 

podem ser observados os extratos das falas sobre:  

 

(i) concepção acerca da violência: (...) violência é coisa de satanás (...) parece 

que atenta (...) mundiça mesmo (...) palavrão que dói no ouvido (...);  

(ii)  clichês ou regionalismos no tratamento destinado ao agressor: (...) deve ser 

mesmo a cadeira elétrica (...) na lei de chico de brito (...) é pau na cabeça 

(...); e 

(iii)   extensão da violência: (...) tem idoso que não respeita o outro idoso, nem 

a si próprio (...) quando o homem maltrata a mulher em casa (...) já vi 



155 
 

muitos tipos também na violência contra os filhos, (...) contra idosos de 

uma maneira geral (...).  

 

6.3  BUSCA NA INTERNET 

 

O objetivo da busca pela internet foi apreender as representações sociais que 

emergiram nas notícias, a partir dos temas que foram utilizados (violência contra idosos, 

maus-tratos contra idosos e negligência contra idosos). Além disso, procurou-se identificar 

os princípios organizadores das representações sociais apreendidas no discurso dos jornais, 

considerando o jornal, o ano de publicação e o gênero textual. 

Para tal intento, foi feita a análise lexical das notícias coletadas nos jornais por 

meio da busca na internet. Os dados obtidos pela análise lexical foram descritos e 

examinados, tomando por base, inicialmente, o tratamento padrão programa computacional 

Alceste e, depois, o processamento dos blocos textuais gerados pela análise tri-croisé ou 

cruzada. 

 

6.3.1  Características dos jornais 

 

Após concluir a busca das notícias dos jornais Folha de São Paulo e O Norte, 

procedeu-se à sua caracterização, tomando por referência as variáveis-atributos "ano de 

publicação" e "gênero textual". Quanto ao ano de publicação, tomou-se como parâmetro o 

intervalo entre 2002 e 2008. Quanto ao gênero textual, as notícias foram publicadas nos 

formatos de opinião ou editorial, painel do leitor, notas, reportagem e entrevista. 

A Tabela 3 contém a identificação das 66 notícias do jornal Folha de S. Paulo e 

das 60 notícias do jornal O Norte. Quanto ao ano de publicação, observa-se que, em geral, 
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foram mais frequentes as notícias em 2008, com 30,2% das ocorrências, seguidas das 

notícias dos anos de 2003 (25,4%) e de 2004 (14,3%). 

 
 

Tabela 3 − Frequência e percentagem das notícias, por ano de publicação e gênero textual 

(n=126). 

JORNAL Folha de S. Paulo O Norte totais 

Variável-atributo f % f % F % 
Ano de publicação 

2008 
2007 
2006 
2005 
2004 
2003 
2002 

5 
5 
8 
2 
8 

30 
8 

7,6 
7,6 

12,1 
3,0 

12,1 
45,5 
12,1 

33 
5 
3 
6 

10 
2 
1 

55,0 
8,3 
5,0 

10,0 
16,7 
3,3 
1,7 

38 
10 
11 
8 

18 
32 
9 

30,2 
7,9 
8,7 
6,3 

14,3 
25,4 
7,1 

Totais 66 100,0 60 100,0 126 100,0 
 f % f % F % 

Gênero textual 

Opinião/editorial 
Painel do leitor 

Notas 
Reportagem 
Entrevista 

2 
5 
31 
27 
1 

3,0 
7,6 

47,0 
40,9 
1,5 

2 
0 
25 
33 
0 

3,3 
0,0 

41,7 
55,0 
0,0 

4 
5 
56 
60 
1 

3,2 
4,0 

44,4 
47,6 
0,8 

total 66 100,0 60 100,0 126 100,0 
 

Considerando-se o ano de publicação para cada jornal separadamente, fica 

evidente que a Folha de S. Paulo publicou mais notícias no ano de 2003 (45,5%), seguido 

dos anos 2002, 2004 e 2006, com 12,1% para cada ano. Para o jornal O Norte, no ano de 

2008 foi registrada a maior frequência de notícias (55%), seguida das frequências dos anos 

de 2004 e 2005, com percentagens de 16,7% e 10%, respectivamente. Os demais anos de 

publicação receberam percentuais abaixo de 10%.  

No cômputo geral, para a variável-atributo "gênero textual", a reportagem e a 

nota foram os formatos de notícias que receberam mais publicações, com 47,6% e 44,4%, 
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respectivamente. Estes dois gêneros textuais foram igualmente frequentes nos dois jornais, 

sendo que, na Folha de S. Paulo, as notas (47%) foram mais numerosas do que as 

reportagens (40,9%), e no jornal O Norte, houve o inverso, as reportagens obtiveram 55%, 

enquanto as notas registraram 41,7% de publicação. Os demais gêneros textuais receberam 

percentuais abaixo de 10%, sendo que o painel do leitor e a entrevista foram os gêneros 

publicados unicamente pelo jornal paulista.  

 

6.3.2  Análise lexical das notícias dos jornais Folha de São Paulo e O Norte  

 

A análise lexical foi realizada a partir da coleta de uma amostra de 126 artigos 

dos jornais Folha de S. Paulo e O Norte, publicados entre janeiro de 2002 e dezembro de 

2008, contendo todos os gêneros textuais. Os temas de busca foram: “violência contra 

idosos”, “maus-tratos contra idosos” e “negligência contra idosos”. Em seguida, os dados 

foram processados através do programa computacional Alceste e da análise tri-croisé ou 

cruzada. 

 

6.3.2.1  Tratamento padrão do Alceste 

 

Partindo-se da análise da distribuição do conjunto dos vocábulos constantes das 

notícias dos dois jornais, foram realizadas: a descrição da frequência e do percentual das 

palavras, seguida do cálculo do χ2; a CHD; e a AFC. 

No corpus foram totalizadas 44.976 ocorrências, sendo 7.827 palavras 

diferentes, tendo, em média, 6 ocorrências por palavra. Para a análise que se seguiu, foram 

consideradas as palavras com frequência igual ou superior à média e χ2 ≥3,84. Após a 
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redução do vocabulário às suas raízes, foram encontradas 1.351 palavras reduzidas e 

analisáveis e o corpus foi reduzido a 3.456 UCE. 

A CHD reteve 99% do total das UCE do corpus, organizado em cinco classes, 

formadas com, no mínimo, 10 UCE. Os percentuais de UCE por classe variaram entre 

14,65%, para a Classe 3 e 25,91% para a Classe 4. Para a elaboração do dendrograma 

desenhado na Figura 9, foram tomadas, como referências, as palavras com χ2 ≥ 25 (p = 

0,001). 

Na Figura 9 observam-se as ramificações notificadas com letras (de a até c), 

acompanhadas dos valores de r (mede o grau de similitude/proximidade entre as classes) 

que evidenciam duas partições do corpus. A primeira partição resultou em dois subcorpus: 

(a) o agrupamento das Classes 1, 3 e 4, denominado de “direitos, eventos e políticas 

públicas”, com o grau de similitude de 0,40 ou pequena proximidade entre essas Classes; e 

(b) o contexto dos discursos correspondentes às Classes 2 e 5, intitulado de “violências: 

vivências e crime”, com o grau de similitude de 0,60 ou média proximidade entre essas 

Classes. Da segunda repartição do corpus, emergiu um agrupamento com a letra c, 

composto das Classes 3 e 4, denominado de “ações e políticas públicas” com o grau de 

similitude de 0,60 ou média proximidade. 

A Classe 1, que trata de “Benefícios e Legislação”, envolveu 648 UCE, com 

113 palavras, significando 18,99% do corpus. A Classe 2, categorizada como “Vivências 

da violência”, foi formada por 602 UCE, contendo 90 palavras e expressando 17,64%. A 

Classe 3, denominada de “Eventos sociais e acadêmicos”, com 500 UCE e 106 palavras, 

contabilizou 14,65%.  A Classe 4, denominada “Políticas públicas inclusivas”, conteve 

884 UCE e 84 palavras, correspondentes a 25,91% das UCE. A Classe 5, denominada 

“Crime”, com 778 UCE, conteve 125 palavras, equivalentes a 22,80% das UCE.  
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A Classe 1, “Benefícios e legislação”, foi composta por palavras e radicais no 

intervalo entre χ2 = 108 (lei) e χ2 = 26 (rendimento). As variáveis-atributos que mais 

contribuíram com esta classe foram as notícias de opiniões dos leitores, publicadas no 

jornal O Norte, no ano de 2005. É possível identificar duas subclasses, separadas por uma 

linha pontilhada, cujo conteúdo aborda as conquistas sociais e as normatizações. A seguir, 

encontram-se alguns exemplos dessas notícias: 

(...) linhas de ônibus intermunicipal e interestadual deverão reservar duas vagas 

gratuitas (...) segurados que ganham até dois salários mínimos (...) vagas por veículo 

(...) devem solicitar gratuitamente uma carteirinha (...) fornecimento gratuito de 

medicamentos, especialmente os de uso continuado (...). 

 

A segunda subclasse pode ser denominada de “leis e normas”, conforme os 

recortes: (...) que seja cumprido o que determina o artigo 19 do Estatuto do Idoso (...) que 

o artigo 102 (...) apropriar se de ou desviar bens (...) proventos (...). 
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                                                       a   (0,40)                                     b  (0,60) 
                                 c (0,60)  

   

CLASSE 1  
648 UCE 
18,99% 

CLASSE 3  
500 UCE 
14,65% 

CLASSE 4 
884 UCE  
25,91% 

CLASSE 2 
602 UCE 
17,64% 

CLASSE 5  
778 UCE 
22,80% 

Benefícios e 
Legislação 

Eventos sociais e 
acadêmicos 

Políticas públicas 
inclusivas 

Vivências da 
violência Crime 

χ2  Palavra/ 
Atributo 

χ2  Palavra/ 
Atributo 

χ2  Palavra/ 
Atributo 

χ2  Palavra/ 
Atributo 

χ2  Palavra/ 
Atributo 

87 Empresas 120 Sesc 72 Secretaria 91 Causa(s) 114 Casa, casal 
82 Renda 105 Ufpb 71 Municipal  67 Violência(s) 53 Maus-tratos 
73 Salário(s) 104 Terceira 67 Social(is) 58 Homens 47 Corpo 
62 Vagas 70 Professor 59 Conselho 52 Violenta 37 Banho 
59 Beneficiar 61 Evento 40 Pública 44 Viver e vive 35 Vitima 
53 Benefícios 54 João 39 Atuação e atual 38 Morte(s) 34 Metrô 
46 Reservar 50 Participantes 35 Desenvolvimento 36 Paulista 32 Dona(o) 
46 Mínimo 48 Grupo(s) 33 Idoso(a) 35 Vida 29 Faca 
45 Aposentadoria 47 Centro 30 Brasil 32 Expectativa 26 Reclusão 
45 Desconto 40 Cruz 29 Valorização 32 Agressores 159 Polícia 
44 Transporte(s) 40 Saúde 29 Cidadania 28 Acho 82 Silva 
43 Estatuto 35 Tsi 28 Referência 28 Guerra 80 Acusado 
43 Gratuidade 60 Estudos 67 Política 25 Levar  58 Delegado 
43 Reajuste 57 Oficinas 49 Direito 24 IBGE 48 Homem 
26 Rendimento 57 Gerontologia 48 Campanha(s) 61 Diz 41 Preso 
108 Lei 53 Palestra 43 Assistência 46 Filhos  38 Suspeita 
81 Est. do Idoso 53 Seminário 36 Defesa 34 Acidente(s) 36 Delegacia 
71 Regulamentar 46 Nieti 31 Criar e Criação 33 Almada 33 Mora(va) 
47 Igual 41 Cursos 28 Referência 28 Fenômeno 31 Crime(s) 
11 Ano de 2005 38 Informações 25 Questão (ões) 27 Dirigir 30 Morreu 
50 Opinião 30 Coordenador 33 2007 64 2006  28 Prisão 
12 O Norte 73 Ano de 2005 29 Ano de 2005 44 Entrevista 28 Deu e Deus 
  268 O Norte 98 O Norte 30 Editorial 66 Ano de 2002 
  294 Folha de 

S.P 
138 Folha de 

S.P 
 

Figura 9 − Dendrograma com a Classificação Hierárquica Descendente – Jornais Folha de 
S. Paulo e O Norte (N=126). 
 

A Classe 3, “Eventos sociais e acadêmicos”, foi composta por palavras e 

radicais no intervalo entre χ2 = 120 (SESC) e χ2 = 30 (coordenador). As variáveis-

atributos que mais contribuíram com esta classe foram as notícias publicadas em 2005 pelo 

jornal O Norte. O agrupamento de palavras denota duas subclasses. 

A primeira subclasse pode ser denominada de “programas e ações sociais”, 

conforme os seguintes extratos das notícias: 
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(...) forró pé de serra (...) oficina de beleza e saúde (...) dinâmicas de grupo (...) 

apresentações culturais também (...) o setor atende cerca de 700 idosos no grupo (...) 

segundo a geriatra A. P. (...) Coordenadora do CIES, Centro Internacional de 

Informação Sul (...). 

 

A segunda subclasse da Classe 3 corresponde aos “eventos científicos”, cujos 

discursos estão apresentados a seguir: 

 

(...) O Núcleo Integrado de Estudos e Pesquisas da Terceira Idade (NIETI) da UFPB 

promove (...) Gerontologia, Seção Paraíba (...) NIETI lança jornal sobre temas da 

terceira idade (...) um estudo realizado em 2000 pela organização norte americana (...) 

grupos de idosos participam do IX Encontro de Gerontologia do SESC (...) no 

auditório da Federação do Comércio (...). 

 

A Classe 4, “Políticas públicas inclusivas”, foi composta por palavras e 

radicais no intervalo entre χ2 = 72 (secretaria) e χ2 = 25 (questão (ões). As variáveis-

atributos que mais contribuíram para esta classe foram notícias publicadas nos anos de 

2005 e 2007 pelo jornal O Norte, em que se salientam duas subclasses: 

  

(i) a primeira trata da “defesa dos direitos dos idosos”: (...) direitos e defesa da 

pessoa idosa serão discutidos na I conferência municipal do idoso (...) 

conselho municipal do idoso e a secretaria de desenvolvimento social (...) 

criação do juizado especial (...) a velhice como direito humano 

fundamental (...); 

(ii) a segunda versa sobre a “assistência à pessoa idosa”: (...) entidades 

públicas e privadas de apoio ao idoso (...) criando diretrizes para a 
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assistência, proteção (...) no clube da pessoa idosa que funciona no 

Altiplano (...) uma política de valorização dos idosos (...) velhice como 

questão social relevante (...). 

 

A Classe 2, “vivências da violência”, foi composta por palavras e radicais no 

intervalo entre χ2 = 91 (causa(s)) e χ2 = 24 (IBGE). As variáveis-atributos que mais 

contribuíram para esta classe foram entrevistas e editoriais, publicados em 2006 pelo jornal 

Folha de S. Paulo. 

Conforme o dendrograma da Classe 2 e como resultado da Classificação 

Hierárquica Ascendente, pode-se constatar duas subclasses, assim denominadas:  

 

(i) “medos e perdas”: (...) preocupação com o medo de perder a vida (...) e não 

viver (...) mortes por causas violentas (...) estão na raiz do problema (...) 

diz ter ouvido falar na onda de violência contra velhos no país (...) o medo 

gera a covardia (...); 

(ii) “dimensões da violência”: (...) as mais novas agridem idosas (...) 

convivência de avós e bisavós com seus netos e bisnetos (...) mostra uma 

situação grave (...) alerta as pessoas para denunciarem os problemas (...). 

 

A Classe 5, “crime”, foi composta por palavras e radicais no intervalo entre χ2 

= 159 (polícia) e χ2 = 26 (reclusão). As variáveis-atributos que mais contribuíram para esta 

classe foram as notícias publicadas em 2002 pelo jornal Folha de S. Paulo e as subclasses 

que emergiram das notícias divulgaram temáticas como: 
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(i) “agressores”: (...) neta que, entre outras coisas, deu urina para ela (...) de 

maus-tratos contra a própria mãe (...); empresária de asilo (...) o filho (...) 

toma o imóvel do pai por meio de golpe (...); 

(ii) “punições”: (...) prender a neta (...) foi preso e autuado em flagrante na 

delegacia (...) acusado teve acesso a faca (...) acusado de porte ilegal (...) 

será indiciada por irregularidades em asilos de MG (...) confessou o crime 

(...) após uma denúncia anônima (...). 

 

Ao realizar a AFC, o software Alceste processou o corpus dos jornais e 

preparou um plano fatorial, demonstrado na Figura 10, contendo as oposições entre as 

cinco classes. O conteúdo das matérias jornalísticas se distribuiu em cinco zonas ou 

conglomerados, de modo não-aleatório e correspondente às formas específicas das classes. 

O plano fatorial foi elaborado a partir da leitura das palavras e variáveis-

atributos com maiores cargas fatoriais, dispostas nos campos semânticos e distribuídas de 

maneira oposta nos dois eixos ou fatores (Eixo 1 e Eixo 2). Juntos, os dois eixos explicam 

62% da variância total das UCE.  Na linha horizontal, o primeiro eixo revela as maiores 

cargas fatoriais, explicando 35% da variância total das UCE, enquanto que o segundo eixo 

explica 27% da variância das unidades temáticas. 
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    Eixo  2  27%     Centro 
               participantes 
          Grupo (s) 
               palestra 
          João  evento   Sesc  gerontologia 
           coordenador 
    estudos             UFPB     professor    cursos 
          CLASSE    3    O NORTE/2004 saúde 
      seminário            terceira 
        oficina       Nieti 
       informações 
 FOLHA DE S. PAULO/2006 
         EDITORIAL E ENTREVISTA vida      
   mortes     violência        vida            Brasil 
         violentas         CLASSE 2     atuação       referência 
  acidente    paulista     cidadania        municipal 
           expectativa    acho causas                campanha    política 
       agressor      IBGE  levar            secretaria        valorização 
                idoso   desenvolvimento 
      homens       conselho  social 
                assistência     criação 
                2005 e  2008 
   metrô     O NORTE 
        Silva       defesa 
  preso   dona (o)     faca    vítima        Eixo  1   35% 
   morte    morava   suspeita 
        homem Delegado  polícia 
 morrer   agressores      público 
         corpo  banho    maus-tratos 
      casa         acusado 
     CLASSE  5  prisão              CLASSE 4 
         reclusão 
        FOLHA DE  S. PAULO 
         2002 
    crime         direitos 
 
           gratuita 
              vaga 
      reajuste         OPINIÃO  LEITOR/2005 
         benefício         O NORTE 
   rempresa            renda   aposentadoria 
       reserva          desconto            mínimo 
             igual      transporte 
    lei  regulamenta CLASSE  1 
      Estatuto 
 
Figura 10 − Análise Fatorial de Correspondência do corpus dos jornais Folha de S. Paulo e 
O Norte. 
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Para Eixo 1, horizontal, destacam-se, no lado negativo ou à esquerda da Figura 

10, as palavras que objetivaram o contexto lexical aglutinadas nas Classes 2 e 5.  No 

espaço fatorial, estas classes se posicionam próximas uma da outra, confirmando as duas 

nuvens espacialmente agrupadas num mesmo conglomerado. Localizado no lado esquerdo, 

denominado “Violências: vivências e crime”, com textos extraídos do jornal Folha de São 

Paulo, este conglomerado corresponde à temática basilar da presente tese. 

Por oposição, no mesmo eixo, no lado positivo, à direita, posicionam-se as 

palavras com maiores cargas fatoriais agrupadas na Classes 4, nos textos publicados pelo 

jornal O Norte. O Eixo 2, na linha vertical da Figura 10, destacam-se dois agrupamentos de 

palavras, formados pelas notícias do jornal O Norte: um, no plano superior, com as 

contribuições das opiniões do leitor publicadas no ano 2005, que emergiram na Classe 3 

(eventos sociais e acadêmicos); e, por contraste, no plano inferior, posicionam-se as 

notícias editadas no ano de 2005, categorizadas na Classe 1 (benefícios e legislação). 

Diante das considerações apresentadas, foram levantados questionamentos 

sobre como as representações sociais acerca da violência, maus-tratos e negligência contra 

a pessoa idosa se diferenciam quanto ao tipo de jornal investigado, ao ano da publicação e 

ao gênero textual da notícia. Desta maneira, foram pesquisados os princípios organizadores 

das representações sociais dos jornais. Para complementar a análise padrão do Alceste, foi 

necessário realizar o cruzamento das três variáveis com o corpus processado no tratamento 

padrão. 

 

6.3.2.2  Tratamento da análise cruzada do Alceste 

 

O processamento do programa computacional que realizou a análise cruzada 

gerou um relatório contendo a CHD das variáveis "tipo de jornal" investigado, "ano da 
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publicação" e "gênero textual" da notícia. A cada uma das variáveis cruzadas, 

correspondeu um dendrograma (Figuras 11, 12 e 13). 

 

6.3.2.2.1  Variável tipo de jornal 

 

Nesta análise, o programa Alceste identificou 1.589 palavras com formas 

reduzidas aos seus respectivos radicais, sendo 1.350 analisáveis, tendo como critério de 

inclusão apresentar χ2 mínimo de 2,70. Desta forma, o corpus foi subdividido em 1.190 

UCE. Destas, 648 UCE. ou 416 radicais de palavras encontram-se na classe definida como 

pertencente ao jornal Folha de S. Paulo, o que corresponde a 54,45% das UCE; e 542 UCE 

ou 353 radicais de palavras, na classe específica do jornal O Norte (45,55%), conforme 

demonstrado na Figura 11.   

Pode-se observar que, embora o processamento do tratamento de análise 

cruzada considere o χ2 mínimo de 2,70, na Figura 11 estão dispostas as palavras que 

registraram um χ2 mínimo de 10 (p = 0,001). Quanto ao contexto dos discursos dos 

jornais, foi apresentado em duas áreas temáticas: as vivências dos idosos e as políticas 

públicas.  

De acordo com o dendrograma, a Classe 1, do jornal Folha de S. Paulo foi 

composta por palavras e radicais no intervalo entre χ2 = 48 (São Paulo) e χ2 = 10 

(discriminação, disque-denúncia e dona). As áreas temáticas podem ser exemplificadas 

pelos extratos das falas a seguir, que foram agrupadas em três subclasses:  

 

(i) Idoso alvo de violência e sem autonomia; (...) perguntando onde eu 

guardava o dinheiro, disse a Folha, J. C., 76 anos (...) foi assaltado (...) 

bateram nele e na mulher e levaram a poupança (...) os ferimentos 
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encontrados no corpo (...) agressivos, que são capazes de empurrá-los (...) 

numa fila de ônibus (...) não estava mais dirigindo (...) e não pega no 

volante em rodovias (...) os idosos deixaram de ir ao teatro, outros 

passaram a andar armados (...) transporte público é deficiente e, de 

quebra, o estresse e a violência seguem à espreita (...);  

(ii)  políticas públicas e direitos do idoso: (...) a questão da segurança pública 

(...) essa política deve implicar investimentos na área de educação, saúde 

(...) tratar o idoso com consideração e respeito (...) uma iniciativa da 

CNBB (...) reestruturar as polícias (...) opções de entretenimento (...) 

fazem as moradias assistidas se encaixarem nesse contexto (...); e 

(iii)   envelhecimento humano e mortes por causas violentas: (...) o total de 

mortes violentas em 21 anos por causas evitáveis (...) E por essas razões 

que o Brasil ainda está muito distante de países (...) um estudo feito pelo 

IBGE mostrou (...) a expectativa de vida divulgada ontem para 2005 

colocaria o Brasil (...) hoje, a expectativa de vida no Brasil (...) por causa 

da redução na mortalidade (...). 
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Classe 1  
Jornal Folha de S. Paulo 

Classe 2  
Jornal O Norte 

648 UCE   54,45% 542 UCE   45,55% 
χ2  Palavra χ2  Palavra 
48 São Paulo 36 João Pessoa 
40 Diz 36 Programa(s) 
31 Violência 35 Paraíba paraibano 
30 Mulher(es) 30 Projeto(s) 
29 Casa casal 25 Evento(s) 
26 Estatuto 24 Social(is) 
26 Maus-tratos 23 Valberto 
25 Aumento aumentou 23 Estatuto do Idoso 
20 Terceira idade 23 Palestra(s) 
19 Morreu 22 Municipal(is) 
18 Medo médico  média 21 Vaga(s) 
17 Morte(s) 21 participar 
14 Asilo 20 realizar 
14 Denúncia 19 Integral  
13 Agressão 19 Estadual(is) 
13 Filho(s) 18 Lira 
13 Delegacia 18 Terceira 
12 Aposentado(a) 18 atividades 
12 Jovens 17 UFPB 
12 Vezes 16 Desenvolvimento 
12 Ano(s) 16 Centro(s) 
11 Metrô 16 conferência 
11 Queixa(s) 15 prazo 
11 Razão(es) 14 sede 
10 Discriminação 14 Conselho 
10 Disque-denúncia 13 cumprimento 
10 Dona 13 Curador 

 13 Auditor auditório 
13 Oficina(s) 
13 gerontologia 
12 Ato(s) 
12 Prefeito(s) 
12 Acontece(rá) 
12 cidadania 
12 Dia 
12 NIETI 
11 Direito(s) 
11 SESC 

 
Figura 11 − Dendrograma do tratamento de análise cruzada, com a Classificação 
Hierárquica Descendente – Jornais (N=126).  
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O dendrograma que emergiu da análise cruzada do Alceste demonstrou que a 

Classe 2, do jornal O Norte, foi composta por palavras e radicais no intervalo entre χ2 = 36 

(João Pessoa e programas) e χ2 = 11 (direito(s) e SESC). Para ilustrar o contexto do 

discurso dos idosos da Classe 2, observam-se os seguintes extratos das falas: 

 

(i) Eventos acadêmicos e ações sociais: (...) no Centro Universitário de João 

Pessoa (...) a conferência promovida pelo Conselho Municipal do Idoso e 

a Secretaria de Desenvolvimento Social será aberta pelo Prefeito de João 

Pessoa, Ricardo Coutinho (...) segundo circuito saúde do Projeto Cuidar 

vai atender ao idoso (...) explicou a gerente do SESC - Centro, Maria 

Helena Maia (...); 

(ii)  Direitos e políticas públicas do idoso: (...) o Tribunal de Justiça da 

Paraíba aprova a criação dos juizados do idoso (...) as políticas de 

assistência, direitos e defesa da pessoa idosa (...) fiscalizar e tomar 

providências para o cumprimento do Estatuto do Idoso (...). 

 

6.3.2.2.2  Variável ano de publicação 

 

Nesta análise, o programa Alceste identificou 1.589 palavras com formas 

reduzidas aos seus respectivos radicais, sendo 1.350 analisáveis, tendo como critério de 

inclusão apresentar χ2 mínimo de 2,70. Nesta etapa de análise cruzada, foram tomadas 

como como referências as classes que emergiram do programa computacional para a 

variável "ano de publicação". estas classes estão demonstradas na Figura 12, em dois 

formatos: o formato completo da classe, no caso das Classes 1, 5 e 6, com as informações 

sobre o número de UCE, o percentual correspondente e as palavras mais representativas, 
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acompanhadas do valor do χ2; e o formato sintético da classe, no caso das Classes 2, 3, 4 e 

7, apenas com as informações sobre o número de UCE e o percentual correspondente. 

Estes dois formatos são justificados, uma vez que o tratamento cruzado merece uma 

análise detalhada nas situações em que há uma quantidade de dados que poderão explicar 

as diferenças entre os níveis das variáveis que foram cruzadas com o corpus pesquisado. 

Em virtude de conterem, provavelmente, baixo valor explicativo, os contextos temáticos 

presentes nas classes que obtiveram os valores abaixo de 10% de UCE do corpus, foram 

descritos e analisados unicamente pelo tratamento padrão do programa do Alceste. 

Mediante a análise cruzada, o software subdividiu o corpus em 1.190 UCE 

Destas, 330 UCE, ou 27,73% das UCE, encontram-se na Classe 1, ano de 2008; 81 UCE 

(6,81%) na Classe 2, ano 2007; 105 UCE (8,82%) na Classe 3, ano de 2006; 81 UCE 

(6,81%) na Classe 4, ano de 2005; 171 UCE (14,37%) na Classe 5, ano de 2004; 321 UCE 

(26,97%) na Classe 6, ano de 2003; e 101 UCE (8,49%), na Classe 7, ano de 2002. 

De acordo com a Figura 12, as ramificações notificadas com letras (de a até c) 

mostram duas partições do corpus. A primeira partição resultou em dois subcorpus: (a) o 

agrupamento das Classes 1, 2 e 4, formadas pelos anos de 2008, 2007 e 2005; e (b) o 

agrupamento correspondente às Classes 6, 7. 3 e 4, que correspondem aos anos 2003, 

2002, 2006 e 2004, respectivamente. Da segunda repartição do corpus, emergiram três 

agrupamentos, marcados com a letra c, compostos das Classes 1 e 2 (2008 e 2007), 6 e 7 

(2003 e 2002) e 3 e 5 (2006 e 2004). 

Com base na Figura 12, as análises foram pautadas nos conteúdos das Classes 

que aglutinaram maior número de UCE, com percentuais acima de 10%, ou seja, nas 

Classes 1, 5 e 6. Embora o processamento do tratamento de análise cruzada considere o χ2 

mínimo de 2,70, na citada figura estão dispostas as palavras que registraram um χ2 mínimo 

de 14 (p = 0,001). 
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De acordo com o dendrograma, a Classe 1, das notícias publicadas do ano de 

2008, foi composta por palavras e radicais no intervalo entre χ2 = 32 (conferência) e χ2 = 

16 (outorgar). Com base no contexto do discurso desta Classe e orientando-se pela CHA, 

emergiram três áreas temáticas: os eventos e as ações sociais dirigidas à população idosa; 

as conquistas alcançadas pelos idosos; e as denúncias, as apurações e as atividades do 

Conselho do Idoso.  

Os recortes que exemplificam estas áreas do discurso das mídias estudadas já 

foram ilustrados nas seções anteriores desta tese. Desta feita, convém salientar as 

referências aos detalhes, nas informações dos jornais, acerca do processo de denúncia e 

apuração da violência contra o idoso, conforme o recorte a seguir:  

 

(...) orientamos para que, havendo resistência, deveria ser requisitada a força policial 

para o cumprimento do ato (fechamento de asilos ou prisões de acusados), o que não 

foi preciso diante da habilidade das assistentes sociais que participaram da diligência 

policial (...). 

 

A Classe 6, com os discursos dos jornais publicados em 2003, foi formada por 

palavras e radicais no intervalo entre χ2 = 44 (Estatuto) e χ2 = 14 (criminal, dirige, disque-

denúncia, moradores, sensação, volante, dirigindo, detenção, criminalidade, Gaepi e 

imediato), que apontam para a identificação de duas temáticas e suas respectivas 

exemplificações: 

(i) as polêmicas contidas no projeto de lei que resultou no Estatuto do Idoso: 

(...) transportes e planos de saúde são pontos polêmicos (...) 

principalmente no artigo que veda a discriminação do idoso em relação à 

cobrança de valores diferenciados de acordo com a idade (...) determina 



172 
 

ao poder público o fortalecimento gratuito de medicamentos, 

especialmente, de uso continuado, assim como próteses (...); e 

(ii)  a precariedade da justiça para agilizar os trâmites do julgamento de 

agressores: (...) no Ministério Público, o único promotor para a área está 

sobrecarregado de casos de abandono, crimes patrimoniais, maus-tratos, 

irregularidades em casas de repouso (...). 

       

   a        b  

         c                         c                               c 
 
 

Classe 1  
 

Classe 
2  

2007 

Classe 
4 

2005 

Classe 6 
2003 

Classe 
7 

2002 

Classe 
3 

2006 

Classe 5 
2004 

330  UCE  27,37 % 
 

81 
UCE   

6,81% 

81 
UCE 

6,81% 

321 UCE 27,31% 101 
UCE 

8,48% 

105 
UCE 

8,82% 

171 UCE 14,37% 

 χ2 
Palavra  χ2 Palavra 

 

χ2 Palavra 

32 conferência  44 Estatuto 66 Idalina 
25 Valberto 21 Denunciar 65 Mãe 
21 Lira 20 Coletivo 48 Procon 
21 Empreender-JP 19 S. Paulo 48 Centenária 
21 Conselho 19 Continuar 35 Alzheimer 
20 João 19 Desrespeito 30 Larvas 
19 cidadania 18 Transporte 29 Vigor 
19 Prazo 17 Diz 30 Felizlândia 
18 CEI-PB 16 Assistia 29 Doença 
17 programação 16 Ligue 24 Bento 
16 Recomendar 16 Poder 24 Irmã 
16 Projeto(s) 15 Conseguir 24 Murilo 
16 Antecipar 15 Reforma 23 Mercedes 
16  Nicodemos 14 Criminal 21 envelhecimento 
16 Outorgar 14 Dirige 22 Jornal 

14 Disque-denu 19 Professor 
14 Moradores 19 Processo 

 14 Sensação 18 Estatut do idoso 
 14 Volante 18 Rafaela 
 14 Dirigindo 18 Rapaz 

14 Detenção 17 NIETI 
 14 Criminalidade 17 Ano 
 14 GAEPI 17 Morrer 
 14 Imediato  

 
Figura 12 − Dendrograma do tratamento de análise cruzada, com a Classificação 
Hierárquica Descendente das notícias – Ano de publicação: 2003, 2004 e 2008 (N=126).  
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A Classe 5, das notícias publicadas no ano de 2004, foi composta por palavras 

e radicais no intervalo entre χ2 = 66 (Idalina) e χ2 = 17 (Nieti, ano, morrer). Com base no 

contexto dos discursos desta classe e orientando-se pela Classificação Hierárquica 

Ascendente, emergiram três áreas temáticas: divulgação dos eventos acadêmicos com 

temáticas acerca do envelhecimento; tipos de denúncias; e vivências dos idosos.  

Nos detalhes dos discursos da mídia foram identificados alguns recortes 

diferentes dos resultantes das classes temáticas construídas pela análise padrão do Alceste. 

Chamam a atenção as notícias que fazem referência ao marco temporal em que foi 

publicado o Estatuto do Idoso. Essas notícias demarcam os seguintes fatos:  

 

(i) ocorrência dois dias antes da vigência da lei de proteção aos idosos: (...) em 

Goiânia, dois dias antes do Estatuto entrar em vigor, João Gonçalves 

Damasceno Filho, 72, foi agredido por um rapaz e morreu vítima de 

parada respiratória após reclamar do volume do som de uma casa vizinha 

(...);  

(ii)  agressor identificado no dia em que o Estatuto foi aprovado: (...) filho e 

acusado de maus-tratos contra idosa, no mesmo dia em que entrou em 

vigor o Estatuto do Idoso, a polícia civil instaurou inquérito contra um 

homem por submeter à própria mãe a maus-tratos em Felixlândia, MG 

(...); 

(iii)   punição de quem o jornal supõe ser o primeiro agressor de idoso, depois 

da vivência do Estatuto: (...) filho de Idalina, Bento da Silva, 38, pode ser a 

primeira pessoa do país a ser responsabilizada com base no Estatuto do 

Idoso, que entrou em vigor no final do ano passado (...). 
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Com base nesses dados, foi elaborada a Figura 13, que complementa a Figura 

12. As análises foram pautadas com base nas palavras das classes que aglutinaram menor 

número de U.C.E., com percentuais abaixo de 10%, ou seja, nas Classes 2, 3, 4 e 7. Apesar 

do processamento do tratamento de análise cruzada considerar o χ2 mínimo de 2,70, na 

Figura 13 estão dispostas as palavras que registraram um χ2 mínimo de 15 (p = 0,001). 

 

  a        b  
 

                     c                         c                                 c 
 
 

C1 Classe 2 
2007 

Classe 4 
2005 

C6 Classe 7 
2002 

Classe 3 
2006 

C5 

 81 UCE   6,81% 81 UCE 6,81%  101 UCE 8,48% 105 UCE 8,82%  
χ2 Palavra χ2 Palavra χ2 Palavra χ2 Palavra 
69 Aids 69 Empréstimo 49 violenta 83 Buenos 
34 relator 69 Juros 43 Diferença 83 Aires 
32 gratuita 46 Desembargador 43 Engel 83 italiano 
30 comprovar 42 Araçagi 43 masculino 52 ribeirão 
29 Comitê 42 Loja 41 campanha 52 Argentina 
29 extras 41 Agrária 33 paróquia 44 ladrão 
29 interdição 39 Motivo 31 comissão 41 UBDS 
29 viajar 35 Conceição 30 Paciente 41 Cuadras 
28 renda 29 Capacitar 30 natural 41 Curador 
26 oficina 29 Cigarro 30 homens 41 Daniel 
22 emitido 29 Juizes 27 deputado 41 Incêncio 
22 passagem 29 Sessão 26 banho 41 infarto 
22 seleção 28 Vara 25 morte 36 Oliveira 
20 prevenção 27 Justiça 23 Arquidiocese 33 advogada 
18 Asilo 26 Crédito 23 beneficiários 32 Carmelo 
17 Fechado 23 Militar 23 filantropia 32 Patamar 
17 interdição 22 Empréstimo 22 IBGE 32 preto 
17 sexualidade 22 Garantido 22 fraternidade 31 Agridem 
15 sanitária 22 ISS 22 difícil 31 Sindicância 
  20 Comarca  31 Agnelo 

20 Urbano 
20 Velhice 

 

Figura 13 − Dendrograma do tratamento de análise cruzada, com a Classificação 
Hierárquica Descendente das notícias – Ano de publicação: 2002, 2005, 2006 e 2007 
(N=126).  
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De acordo com o dendrograma, a Classe 2, das notícias publicadas do ano de 

2007, foi composta por palavras e radicais no intervalo entre χ2 = 69 (Aids) e χ2 = 15 

(sanitária). As notícias concentraram-se em dois ntemas: (i) orientações para os idosos de 

como conseguir obter benefícios como a cadeira do idoso; e (ii) denúncias de maus-tratos 

em instituições de longa permanência para idosos. 

A Classe 4, que corresponde ao ano de 2005, foi composta por palavras e 

radicais no intervalo entre χ2 = 69 (empréstimo e juros) e χ2 = 20 (comarca, urbano e 

velhice). As notícias focalizaram o aparato judicial para o atendimento de idosos do 

interior da Paraíba, que inclui, além de dependências físicas, uma equipe de profissionais, 

como assistentes sociais, operadores do direito, membros do Ministério Público, 

procuradores e promotores de justiça e defensores públicos. 

A Classe 7, que contém as notícias publicadas em 2002, foi composta por 

palavras e radicais no intervalo entre χ2 = 49 (violenta) e χ2 = 22 (IBGE, fraternidade e 

difícil). Os conteúdos abordam os indicadores demográficos do crescimento da população 

idosa, os índices epidemiológicos das mortes violentas e a ocorrência de maus-tratos em 

instituições de longa permanência para idosos. 

As notícias registradas na Classe 3, ano de 2006, destacaram as palavras e 

radicais no intervalo entre χ2 = 83 (Buenos Aires, italiano) e χ2 = 31 (agridem, sindicância 

e Agnelo).  As temáticas focalizaram o mau atendimento aos idosos em unidades de saúde, 

como também retrataram o resultado de um estudo que contabilizou vários tipos de 

violência, como maus-tratos físicos e psicológicos, apropriação indébita de bens, lesão 

corporal, crueldade, negligência, abandono, estelionato e discriminação. 
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6.3.2.2.3  Variável gênero textual da notícia 

 

No que diz respeito ao gênero textual das notícias, independentemente do 

jornal e do ano de publicação, a etapa de processamento do corpus por meio da análise 

cruzada permitiu desvendar um dendrograma com cinco classes. Estas classes 

correspondem aos cinco gêneros que mais contribuíram com os aglomerados dos discursos 

dos jornais estudados (notas, reportagens longas, entrevista, opinião ou editorial e painel 

do leitor). 

Na Figura 14 observam-se as ramificações notificadas com letras (de a até c), 

que evidenciam duas partições do corpus. A primeira partição resultou em dois subcorpus: 

(a) o agrupamento das Classes 5, 1 e 2, correspondentes às notícias publicadas por meio de 

entrevista, opinião ou editorial e painel do leitor; e (b) o agrupamento das Classes 3 e 4, 

formadas por notícias publicadas em notas e reportagens. Da segunda repartição do corpus, 

emergiu um agrupamento marcado com a letra c, composto pelas Classes 1 e 2 (opinião ou 

editorial e painel do leitor). 

O dendrograma demonstrado na Figura 14 foi construído em dois formatos: o 

formato completo da classe, no caso das Classes 3 e 4, com as informações sobre o número 

de UCE, o percentual correspondente e as palavras mais representativas acompanhadas de 

valor do χ2; e o formato sintético da classe, no caso das Classes 5, 1 e 2, apenas com as 

informações sobre o número de UCE e o percentual correspondente. As três classes que 

correspondem aos gêneros textuais "entrevista", "opinião" ou "editorial" e "painel do 

leitor" aglutinaram contextos temáticos cujos percentuais alcançaram menos de 5% das 

UCE do corpus. Na Figura 14 estão dispostas as palavras que registraram um χ2 mínimo 

de 5 (p = 0,025). 
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                a 
      b 
                        c  
       

Classe 3 
Notas 

Classe 4 
Reportagens 

Classe 5 
Entrevista 

Classe 1 
Opinião e 
Editorial 

Classe 2 
Leitor 

345UCE 
28,99% 

732 UCE 
61,51% 

41 UCE 
3,45% 

55 UCE 
4,62% 

17 UCE 
1,43% 

χ2  Palavra χ2  Palavra    
52 Maus-tratos 8 dirigir  
34 asilo 7 Diz 
32 denunciar 7 trânsito 
24 polícia 7 Fez 
23 Disque-denúncia 7 difícil 
23 delegado 6 atendida 
21 curador 6 Funcionária 
20 Luz 6 Jesus 
17 desrespeito 6 preocupar 
16 vigilância 6 precisar 
16 ministério 6 experiência 
15 Ligações 6 campanha 
15 ligue 5 Buenos Aires 
14 delegacia 5 centenária 
14 Estatuto 5 Empreender-JP 
13 idoso 5 Ladrão 
13 abrigo 5 Filho 
12 AIDS 5 Natureza 
12 Gripe 5 Oficina 
12 Fernando 5 rural 
12 agressor 5 acidente 
12 acusado 5 Chá 

 5 clinica 
 

Figura 14 − Dendrograma do tratamento de análise cruzada, com a Classificação 
Hierárquica Descendente das notícias tipo notas e reportagens (N=126).  

 

A Classe 3, das notícias publicadas no formato de notas, foi composta por 

palavras e radicais no intervalo entre χ2 = 52 (maus-tratos) e χ2 = 12 (Fernando, agressor e 

acusado). Com base no contexto dos discursos desta classe, emergiram três áreas 

temáticas:  



178 
 

(i) ações de agentes públicos (vigilância sanitária, polícia e justiça) na esfera 

doméstica e nas instituições de longa permanência para idosos: uso de 

verbos como “interditar, abrir inquérito, indiciar, apurar, investigar, 

receber denúncias, prender, (a justiça) determina”; 

(ii)  dados numéricos: (...) o líder das denúncias foi o transporte público 

municipal (...); e 

(iii)   novas conquistas da população idosa: (...) uso da porta traseira para o 

acesso dos idosos nos transportes públicos (...) a região centro-oeste 

liderou a lista de cobertura de vacinação para idosos (...). 

 

A Classe 4 aborda as reportagens longas, composta por palavras e radicais no 

intervalo entre χ2 = 8 (dirigir) e χ2 = 5 (Buenos Aires, centenária, Empreender-JP, ladrão, 

filho, natureza, oficina, rural, acidente, chá, clínica). Os contextos dos discursos dos jornais 

compreenderam: 

 

(i) argumentos científicos: (...) é inegável que o fator genético ajuda, mas ele 

sozinho não explica a forma como esse centenário viveu tantos anos, diz 

Clineu de Mello, geriatra da Unifesp (...) os homens sempre se 

submeteram a uma carga maior de estresse, fumo, bebida, acidentes e 

violência, diz a geriatra Andrea Prates (...);  

(ii)  índices epidemiológicos: (...) em 2005 foram 41 mortes (...) esses dados 

constam nos boletins de ocorrência preenchidos pelos profissionais do 

SAMU sobre acidentes no trânsito (...); e 
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(iii)   vivências da violência, com destaque para as que ocorrem fora do 

ambiente doméstico, como atropelamentos, assalto, espancamento e tortura 

de idosos. 

 

Para complementar os dados da Figura 14, foi elaborada a Figura 15, com as 

análises se pautando nas palavras que registraram um χ2 mínimo de 14, com percentuais 

abaixo de 10%, ou seja, nas Classes 1, 2 e 5.  

 

          a 
 b 

                         c    
 

Classe 3 
Notas 

Classe 4 
Longas 

Classe 5 
Entrevista 

Classe 1 
Opinião e Editorial 

Classe 2 
Leitor 

345UCE 
28,99% 

732 UCE 
61,51% 

41 UCE 
3,45% 

55 UCE 
4,62% 

17 UCE 
1,43% 

 χ2  Palavra χ2  Palavra χ2  Palavra 
112 Antropologia 83 raça 213 Reforma 
108 Violar 65 patamar 182 judiciária 
100 Jovens 49 homem 74 administrativo 
69 Segurança 45 demográfico 50 governo 
66 Crime 40 expectativa 37 parceria 
64 Rio 30 Vida 25 conduta 
58 Assalto 28 Redução 16 Destaque 
52 Pobre 28 mortalidade 16 Elevado 
48 Fenômeno 23 Ricardo 16 Fundos 
48 Criminalidade 20 deu 16 Humana 
40 Socorrer 20 Definir 16 Judiciário 
39 Gostar 20 fim 16 Luta 
36 Empenhar 19 filme 16 Opinião 
36 Repressão 19 década 16 Praticar 
31 Governo 19 gross 16 Sacar 
27 Velho(a) 19 nascimento 16 surpresa 
26 Agredir 19 planeta 16 bolsa 
26 Barreira 19 urgente 14 Aposentado 
26 Disposto 19 populacional 14 aposentadoria 
26 Presos 19 Urquiza  
26 Reestruturar  
26 Urbana 

 
Figura 15 − Dendrograma do tratamento de análise cruzada, com a Classificação 
Hierárquica Descendente das notícias do tipo entrevista, opinião ou editorial e painel do 
leitor (N=126). 
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De acordo com o dendrograma, a Classe 5, das notícias publicadas numa 

entrevista, foi composta por palavras e radicais no intervalo entre χ2 = 102 (antropologia) e 

χ2 = 26 (agredir, Barreira, disposto, presos, reestruturar, urbana). As notícias 

concentraram-se em temas que destacam a violência enquanto um problema de 

insegurança pública, com a publicação de expressões como “medo gera covardia”, "cultura 

da violência”, “uma agressividade que beira o patológico” e “um fenômeno coletivo”.  

A Classe 1 traz as notícias publicadas em opiniões ou editoriais dos jornais, 

com palavras entre χ2 = 83 (raça) e χ2 = 19 (filme, década, Gros, nascimento, planeta, 

urgente, populacional e Urquiza) e trazem o discurso que aborda os índices demográficos 

do envelhecimento da população. No painel do leitor, o contexto que emerge na Classe 2, 

com palavras entre χ2 = 213 (reforma) e χ2 = 14 (aposentado e aposentadoria), denota 

temáticas relativas ao direito do aposentado e às mazelas estruturais que incidem na 

precariedade da vida dos idosos, tais como o mau atendimento público à saúde, o valor 

mirrado das aposentadorias e a humilhação e discriminação que sofrem nos transportes 

coletivos. 
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Esta tese teve como objetivo geral apreender as representações sociais da mídia 

impressa e dos idosos acerca da violência, dos maus-tratos e da negligência contra as 

pessoas idosas. Especificamente, pretendeu: 1. identificar o perfil dos participantes idosos 

quanto às variáveis sociodemográficas, aos arranjos familiares e à presença de vivências da 

violência; 2. desvendar as representações sociais elaboradas pelos idosos que emergem dos 

estímulos-indutores investigados (violência contra idosos, maus-tratos contra idosos e 

negligência contra idosos); 3. distinguir os princípios organizadores das representações 

sociais apreendidas nas falas dos idosos, considerando a idade, o sexo, o locus de 

convivência social e a condição de ter sido ou não vítima de violência; 4. caracterizar os 

jornais pesquisados, quanto ao ano de publicação e ao gênero textual empregado nas 

notícias; 5. apreender as representações sociais contidas nas noticias que emergiram dos 

temas investigados (violência contra idosos, maus-tratos contra idosos e negligência contra 

idosos); 6. distinguir os princípios organizadores das representações sociais apreendidas no 

discurso dos jornais, considerando o jornal, o ano de publicação e o gênero textual; e 7. 

verificar as aproximações e distanciamentos entre os conteúdos que emergem na fala dos 

idosos e no discurso dos jornais, considerando as representações sociais apreendidas.  

Estima-se que tais objetivos tenham sido alcançados. Deste modo, procurou-se 

neste capítulo discutir os principais resultados da pesquisa.  

 

7.1  O PERFIL DOS IDOSOS 

 

As respostas ao questionário de dados sociodemográficos, arranjos familiares e 

violência e maus-tratos demonstraram que os idosos pesquisados estavam distribuídos nas 

três faixas de idade, sendo que a maioria tinha idades entre 60 e 70 anos, os mais novos, 

seguidos dos da faixa etária intermediária, de 71 a 80 anos, enquanto que um menor 
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número se situava acima de 80 anos. Essas três faixas de idade são denominadas por 

Minayo (2005a), respectivamente, de terceira idade, quarta idade e quinta idade.  

A presença de idosos acima de 80 anos aponta para duas possíveis evidências: 

(i) para o crescimento do número de idosos mais velhos na população brasileira, conforme 

documentos estatísticos elaborados pelo IBGE (2008); e (ii) para a frequência desses 

idosos nos ambientes coletivos de convivência social, corroborando o estudo de Garcia e 

Leonel (2007). Ressalte-se, ainda, que, de acordo com Faleiros (2007), a maior incidência 

de vítimas muito idosas está na cidade de João Pessoa, quando comparada com as demais 

capitais brasileiras. 

Entre os participantes desta tese, sobressaiu o número de mulheres idosas, 

quando comparado à quantidade de homens. Este achado confirma vários estudos 

demográficos desenvolvidos no Brasil e em todo o mundo, tais como os relatados pelo 

IBGE (2008, 2002), pela ONU (2007, 2002) e por Pereira, Curioni e Veras (2003). Para 

alguns estudiosos, esta realidade pode ser interpretada como a feminização da velhice, 

(Oliveira, 2008; Silva, 2005; Salgado, 2002).  

Quanto à escolaridade e à renda familiar, há a predominância dos idosos que 

estudaram até o Ensino Médio e que tinham renda familiar de até 3 salários mínimos. Este 

resultado diferencia-se do perfil demográfico brasileiro, uma vez que a maioria dos idosos 

são de portadores de baixa escolaridade e são pobres, conforme estudo de Minayo e Souza 

(2005). Uma justificativa plausível para esta diferenciação entre os dados pode estar nas 

características peculiares registradas entre os participantes que frequentam ambientes de 

convivência social. Destacaram-se, principalmente, os que estavam vinculados a dois 

espaços, o Grupamento de Engenharia e a Universidade de Terceira Idade, porque, 

provavelmente, tinham maior escolaridade e recebiam proventos diferenciados, quando 

comparados os trabalhadores do setor público com os do setor privado. 
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Em relação à religião, as maiores frequências se situaram entre os idosos que se 

diziam religiosos e muito religiosos, dados que estão de acordo com o estudo de Floriano e 

Dalgalarrondo (2007). Quanto à situação conjugal, observou-se a incidência de um grande 

grupo de idosos casados e viúvos. Além disso, ficou demonstrada uma grande convivência 

multigeracional, com diferentes arranjos familiares, como, por exemplo, idosos vivendo 

com filhos e netos. Esta evidência encontra-se principalmente associada ao nível 

socioeconômico mais baixo. Segundo entende Ramos (2003), isto significa provavelmente 

uma forma de sobrevivência e não uma opção social. Em tais situações, estima-se que o 

risco de ocorrência da violência, dos maus-tratos e da negligência contra os idosos poderá 

ser de maior probabilidade.  

A maioria dos idosos participantes relatou ter sofrido algum tipo de violência 

ou maus-tratos, sendo que o tipo mais frequente foi a violência financeira. Este dado 

diferencia-se da pesquisa de Faleiros (2007), que aponta a cidade de João Pessoa como um 

local de poucas ocorrências de denúncias deste tipo de violência. Convém destacar uma 

provável diferença entre o relato do ato violento e a sua denúncia. Supõe-se que, em João 

Pessoa, as denúncias ocorram mais frequentemente quando ocorre uma violência física do 

que quando ocorre uma violência do tipo financeira. Assim, estima-se que a Teoria do 

Iceberg (NCEA, 1998) pode auxiliar na justificativa desses dados divergentes. 

Diante do exposto, pode-se dizer que os dados advindos do questionário de 

dados sociodemográficos, arranjos familiares e violência e maus-tratos comprovaram o 

entendimento de Minayo e Souza (2005) de que a população idosa não é homogênea. 

Neste caso, há probabilidade de ocorrerem riscos diferenciados de vitimização pela 

violência, diante dessa heterogeneidade e devido ao caráter multifacetado da violência, 

conforme afirma Faleiros (2004).  
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7.2  REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DOS IDOSOS 

 

A análise lexical padrão das entrevistas dos idosos fez emergir o dendrograma 

da distribuição das classes, que permitiu visualizar os sucessivos agrupamentos realizados 

a partir da análise hierárquica descendente ou análise dos clusters: um agrupamento 

formado pelas Classes 1, 2, 3 e 4 e outro formado pela Classe 5. A constatação de cinco 

classes temáticas pode levar a inferir que, para apreender as representações sociais da 

violência, maus-tratos e negligência contra idosos, o grupo pesquisado lançou mão de 

várias imagens ou categorizações, as quais, segundo Moscovici (1981), consistem na 

apropriação de uma teoria do senso comum. 

Tendo em vista os contextos temáticos contidos nas Classes 1, 2, 3 e 4, pode-se 

entender que essas classes são resultantes, primariamente, de um bloco textual comum, o 

que abrange significados diferentes, sendo por isso denominado de “a violência, seus tipos, 

locus, agressor e consequências”. Neste agrupamento, encontraram-se as falas dos idosos 

sobre: dois tipos de violência (a financeira e a psicológica); localização onde ocorrem os 

atos violentos (dentro e fora do ambiente doméstico); identificação do agressor 

(principalmente os filhos); e consequências psicoafetivas, resultantes da vivência ou da 

proximidade com a violência (tristezas, morte, desalentos e desesperanças). Tais achados 

corroboram o estudo de Fortes-Burgos, Neri e Cupertino (2009), que conceberam a morte e 

o sentido de finitude como importantes eventos estressores da vida.  

Estes resultados foram apreendidos a partir da integração entre um objeto 

representado socialmente pelo grupo de idosos e um conhecimento oriundo do senso 

comum. Nesta perspectiva, as classes temáticas e suas respectivas denominações 

constituíram um guia, a partir do qual se tornou possível apreender as representações 
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sociais elaboradas pelos idosos acerca da violência, maus-tratos e negligência dirigidos 

contra a pessoa idosa.  

O senso comum identificado no discurso dos idosos encontra as mesmas 

evidências empíricas divulgadas em textos científicos, notadamente nos relatórios 

produzidos pela WHO-CIG (2008) e OMS (2002) e nos estudos realizados por inúmeros 

autores (Menezes, 2010; Lowenstein, Eisikovits, Band-Winsterstein & Enosh, 2009; 

Queiroz, 2009; Alves, 2008; Iborra-Marmolejo, 2008; Oliveira, 2008; Alma France, 2007; 

Faleiros, 2007; Florêncio, Ferreira Filha & Sá, 2007; Souza, Freitas & Queiroz, 2007; 

Pasinato, Camarano & Machado, 2006; Martinez Querol et al., 2005; Minayo, 2005a, 

2003; Gaioli, 2004; Miranda et al., 2002; Vida, Monks & Des Rosiers, 2002). 

As pesquisas de Araújo e Lobo Filho (2009), Santos, Silva, Carvalho e 

Menezes (2007) e Fernández-Alonso e Herrero-Velázquez (2006) validam os resultados 

que vinculam a violência contra o idoso a aspectos múltiplos. Tais aspectos envolvem 

questões macroestruturais, conjunturais, relacionais e subjetivas, focalizando os espaços 

familiares como fontes de afetos negativos ligados à convivência intergeracional. 

Uma ressalva que deve ser feita se refere à categoria de violência sexual. 

Assim como foi registrado no estudo de Melo, Cunha e Falbo Neto (2006), nas alocuções 

oriundas das falas dos idosos do presente estudo não foi registrado qualquer recorte 

temático objetivado nesta categoria de violência, que foi classificada por Minayo (2005a) e 

pela OMS (2002) e relatada nos estudos de Rodrigues e Duarte (2010), Moraes, Mello e 

Amaral (2008), Vieira et al. (2008), Faleiros (2007) e NCEA (2006). Os resultados 

coletados pelos dois instrumentos – a entrevista em profundidade e o questionário 

sociodemográfico, de arranjos familiares e de violência e maus-tratos – denotaram 

igualmente a ausência da violência sexual entre as respostas dos idosos. 
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Supõe-se que esta evidência pode ser justificada pelo silenciamento e 

isolamento resultantes da vivência de um ato violento, sofrido ou presenciado pelos idosos. 

A vivência de um ato violento é um acontecimento que pode revestir-se de tamanha 

gravidade, que pode gerar uma espécie de embotamento afetivo, que motiva a elaboração 

de um segredo guardado e inatingível nos discursos deste grupo etário. Considerando que a 

maioria dos relatos era de mulheres idosas, pode-se tentar complementar esta justificativa 

apontando para uma explicação voltada para as questões de gênero, na medida em que a 

desigualdade de poder e a submissão encontram-se presentes nas vivências femininas. De 

acordo com Rodrigues e Duarte (2010), essa desigualdade de gênero, em comparação com 

o que ocorre com o homem, pode predispor a mulher a interpretar a atividade sexual 

violenta ou forçada como natural e rotineira, distante, portanto, do seu significado 

enquanto uma violência ou abuso sexual.  

Os elementos presentes na Classe 1 abordaram o locus da violência e da atitude 

manifesta pelos idosos frente aos que praticam a violência. As falas registradas apontaram 

para a existência de um senso comum entre os participantes, revelando uma compreensão 

acerca do vasto alcance do fenômeno da violência presente nos ambientes domésticos e 

também naqueles destinados ao acolhimento dos idosos e nas ruas. Para designar este 

último espaço, os idosos referiram-se à palavra “asilo”, que foi substituída em 2005 pela 

expressão “instituição de longa permanência para idosos” (Pollo & Assis, 2008; Vieira et 

al, 2008; ANVISA/DC., 2005; Vieira, 2003).  

Os idosos abordaram a temática sobre os agressores focalizando-a no espaço 

doméstico, acompanhada de uma dimensão atitudinal ou uma avaliação negativa do novo 

modelo de convivência familiar, com o uso de expressões “estão sem tempo” e “falta de 

confiança nos filhos”. A dimensão atitudinal é um dos aspectos identificados numa 

representação social, uma vez que, segundo Jodelet (2001), o senso comum construído 



188 
 

socialmente abarca a totalidade de expressões, imagens, idéias e valores presentes ns 

discursos sobre o objeto. Neste sentido, as representações sociais da violência, maus-tratos 

e negligência contra os idosos apontaram para o componente atitudinal frente ao objeto 

representado, a partir de um conjunto estruturado de afetos, significações, saberes e 

informações. A dimensão atitudinal das representações sociais da violência elaboradas por 

idosos, na presente tese, é um achado também relatado por Araújo, Saraiva e Saraiva 

(2009). 

No que diz respeito à violência financeira, houve uma objetivação remetendo-

se ao cartão bancário, que é um recurso provavelmente usado com dificuldade por alguns 

idosos, face à necessidade de uma maior intimidade com os avanços tecnológicos 

empregados pela instituição bancária. O dinheiro de plástico – o cartão bancário magnético 

− e as formas de utilizá-lo exigiram que os idosos solicitassem o auxílio de pessoas mais 

experientes, treinadas e de sua confiança. No entanto, frente a essa necessidade de ajuda, 

os idosos perceberam os riscos ou os contextos para a ocorrência da violência financeira. 

Esse tipo de violência também é relatado nas pesquisas de Vieira et al. (2008) e Elsner, 

Pavan e Guedes (2007). 

As representações sociais da violência, maus-tratos e negligência contra os 

idosos, objetivadas na violência financeira, encontraram-se ancoradas nas instituições 

bancárias que, diante dos avanços tecnológicos com vistas à automação e à segurança na 

guarda dos valores monetários, produzem nos clientes idosos uma expressiva insegurança 

econômica. Esta insegurança agudiza-se pela dependência do outro, seja uma pessoa da 

família, um amigo ou mesmo um agente bancário, para lidar com os meios eletrônicos de 

operação bancária, o que faz do idoso um refém da violência financeira, diante da falta de 

autonomia e da necessidade imperiosa de revelar o segredo da sua senha eletrônica. As 

evidências relacionadas à insegurança econômica, registradas nos discursos dos idosos, são 
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fortalecidas pelo estudo de Fernández-Alonso e Herrero-Velázquez (2006), que 

identificaram os problemas socioeconômicos entre os fatores associados à violência 

financeira sofrida pelos idosos. 

O senso comum acerca da violência, maus-tratos e negligência contra idosos, 

apreendido junto aos participantes, foi edificado também em dois outros tipos de 

instituição, que carregaram sentimentos antagônicos: a família e os locais de convivência 

social (SESC, Grupamento de Engenharia, Associação dos Aposentados e Universidade da 

Terceira Idade). Na família, as objetivações foram carregadas de afetos negativos, uma vez 

que se encontram focalizadas nas situações conflituosas da convivência intergeracional. 

Nos locais de convivência social, as objetivações foram carregadas de afetos positivos, 

pois se apoiaram no enfrentamento de tais violências por meio do refúgio buscado nos 

amigos idosos e nas atividades desenvolvidas nos grupos de lazer.  

Especialmente sobre as representações sociais da violência contra idosos, 

ancoradas nas instituições que prestam serviço para grupos de idosos, os achados da 

presente tese estão na mesma direção dos estudos de Garcia e Leonel (2007) e de Battini, 

Maciel e Finato (2006). Estes autores concluíram que as redes de apoio e os espaços de 

convivência social constituem alguns dos principais aspectos que facilitam a adaptação do 

indivíduo ao envelhecimento.   

Na Classe 3, denominada de "violência psicológica", sobressaíram as 

objetivações sobre as fragilidades e dependências do outro e sobre os conflitos familiares. 

Os recortes temáticos concentraram-se no desânimo e limitações do ser idoso, ancorados 

na saúde mental e na inatividade, assim como nas suas consequências: a perda da 

autonomia e a dependência do outro. Ainda nesta classe temática, realçaram as 

objetivações acerca do mal-estar advindo das brigas e contrariedades que, por sua vez, 

edificaram as representações sociais ancoradas no ambiente familiar. A falta de valor, a 
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desconsideração e a falta de respeito, relatadas no ambiente doméstico, foram objetivações 

que emergiram da fala dos idosos, revelando um clima belicoso e ofensivo, que tinha como 

consequências as agressões verbais que resultavam na violência psicológica.  

As locuções dos idosos denotativas de agressão verbal foram categorizadas 

como "violência psicológica". Esta categorização apoiou-se na definição elaborada por 

Minayo (2005a. p. 15), segundo a qual “abuso psicológico, violência psicológica ou maus-

tratos psicológico correspondem a agressões verbais ou gestuais com o objetivo de 

aterrorizar os idosos, humilhá-los, restringir sua liberdade ou isolá-los do convívio 

social”. 

Os achados acerca da violência psicológica cometida contra as pessoas idosas 

assemelham-se aos resultados encontrados nos estudos de: Lowenstein et al. (2009); 

Araújo, Saraiva e Saraiva (2009); Alves (2008); Iborra-Marmolejo (2008); Alma France 

(2007); Faleiros (2007); Florêncio, Ferreira Filha e Sá (2007); ONU (2007);  Saraiva, 

Saraiva e Araújo (2007); Souza, Freitas e Queiroz (2007); Suárez (2007); Melo, Cunha e 

Falbo (2006); Martinez Querol et al. (2005); NCEA (2006); Vida, Monks e Des Rosiers 

(2002); e Yan e Tang (2001). 

A Classificação Hierárquica Descendente agrupou as Classes 2 e 3, sugerindo 

uma proximidade entre seus conteúdos temáticos denominados de Enfrentamentos e as 

Fragilidades, embora guardem, entre si, uma ambivalência ou antagonismo. Observou-se o 

uso de objetivações compostas por verbos no tempo passado (ficar, tirar e vender), além de 

outros verbos (dever, achar, brigar, sentir e depender) que revelaram a fragilidade 

decorrente do processo de envelhecimento e que foi percebida pelos idosos vitimados, 

homens e mulheres, que frequentam o SESC. Estes verbos demonstram a submissão às 

vontades de terceiros, geralmente dos filhos. Por outro lado, por contraste, no mesmo bloco 

temático, verificou-se o emprego dos verbos ir, querer, morar, sair, conversar, precisar, 
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comprar, dizer, fazer, ter, andar e saber. Esta evidência pareceu revelar os enfrentamentos 

que emergiram da situação de sofrimento psicológico, solidificados pelo ato de frequentar 

um grupo de convivência social, onde ocorrem práticas voltadas para a inclusão social do 

idoso, notadamente as atividades lúdicas, de recreação, de saúde e de lazer. Reforça-se, 

portanto, a afirmação de que a rede social facilita o enfrentamento do idoso frente aos atos 

violentos, de acordo com os estudos de Battini, Maciel e Finato (2006). 

No discurso dos idosos entrevistados, chamou a atenção o escasso registro da 

violência física. Contrariamente aos achados da presente tese, a violência física é relatada 

na literatura por autores como: Queiroz (2009), Iborra-Marmolejo (2008), Alma France 

(2007), Faleiros (2007), Florêncio, Ferreira Filha e Sá (2007), Keskinoglu et al. (2007), 

ONU (2007), Pasinato, Camarano e Machado (2006), Martinez Querol et al. (2005), entre 

outros.  

A diferenciação entre os achados pode ser explicada pelo perfil dos idosos 

estudados nesta tese, conforme os dados coletados pelo questionário aplicado: todos eles, 

inclusive aqueles acima de 80 anos de idade, eram fisicamente independentes. 

Frequentavam grupos de convivência social, de maneira provavelmente diferente daqueles 

que circulam em espaços que cuidam da pessoa idosa doente ou vitimada pela violência, 

como clínicas médicas, hospitais, delegacias e conselhos tutelares, entre outros. Por esta 

razão, é razoável afirmar que as representações sociais da violência, maus-tratos e 

negligência contra os idosos, apreendidas nas falas dos participantes, consistem numa 

interpretação coletiva da realidade vivida ou na construção de uma realidade comum a esse 

grupo social. 

Portanto, pode-se inferir que os princípios organizadores do senso comum 

acerca da violência dirigida aos maiores de sessenta anos ultrapassam a esfera biológica e 

situam-se preferencialmente no plano relacional. Destacam-se aí os conflitos psicossociais 
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que ocorrem em diversos espaços de convivência, quer na esfera doméstica, quer nas 

instituições bancárias e de acolhimento de idosos de longa permanência. As ancoragens 

situaram-se nos aspectos macroestruturais, conjunturais, relacionais, além dos subjetivos, 

de acordo, por conseguinte, com os estudos de Faleiros (2005, 2004) e Santos (2004). 

Algumas alocuções presentes na Classe 4, denominada de “consequências da 

violência”, tiveram como centro de referência a expressão “tristeza que causa morte”. Isto 

pode estar relacionado com as manifestações psicoafetivas relativas à depressão no idoso, 

conforme relatadas por vários autores (Santana, 2007; Araújo, 2006; Oliveira, Gomes & 

Oliveira, 2006; Coutinho, 2005; Coutinho & Saldanha, 2005b; Coutinho, Gontiés, Araújo 

& Sá, 2003).  

Os contextos temáticos identificados na Classe 5, denominada de “violência 

estrutural”, continham um conglomerado específico, distanciado das demais Classes. Pode-

se inferir que este tipo de violência ocorre num plano societal, que merece uma análise 

psicossociológica proposta por Doise (2002, 1993, 1992). Este autor entende que o estudo 

das representações sociais na perspectiva de uma psicologia societal deve integrar os 

modos de funcionamento social, calcados nas realidades simbólicas coletivas. Um pequeno 

recorte dos discursos dos idosos, com cerca de 9% das falas, ancorou as representações 

sociais da violência no espaço coletivo, chamado de "violência coletiva" pela OMS (2002) 

e de "violência de nível intermediário" por Silva e Lacerda (2007). No entanto, mesmo 

sendo resumidas as unidades de contexto identificadas nas expressões deste tipo de 

violência, as palavras representativas possuíam altas frequências e cargas fatoriais, 

indicando grande aproximação entre os idosos acerca do contexto discursivo, o que indicou 

uma representação social da violência contra idosos neste grupo de pertença.  

Nesta direção, os idosos que frequentavam a Universidade da Terceira Idade, 

tinham entre 71 e 80 anos e revelaram sofrer violência, objetivaram a violência estrutural 



193 
 

nas palavras ônibus, motorista e passageiro. Estas objetivações relacionaram-se ao 

adjetivo cheio (para qualificar o ônibus) e ao verbo reclamar, ação desempenhada pelos 

demais sujeitos do ambiente: motorista e passageiros. Ficar em pé e ouvir reclamação 

foram as consequências da violência física e psicológica que sofreram esses idosos, 

resultantes, portanto, da precária condição estrutural dos transportes coletivos. Somaram-se 

à falta de condições infraestruturais dos transportes e às incivilidades das pessoas nos 

coletivos, denunciando, por conseguinte, a discriminação que sofre o idoso usuário dos 

serviços públicos de transporte da cidade de João Pessoa.  

Especificamente abordando a violência estrutural, os resultados da presente 

pesquisa corroboram vários estudos, incluindo os brasileiros e os estrangeiros, tais como: 

Lowenstein et al. (2009); Queiroz (2009); Alves (2008); Iborra-Marmolejo (2008); Gaioli e 

Rodrigues (2008); Oliveira (2008); Alma France (2007); Faleiros (2007); Florêncio, 

Ferreira Filha e Sá (2007); ONU (2007); Souza, Freitas e Queiroz (2007); Pasinato, 

Camarano e Machado (2006); Martinez Querol et al. (2005); Miranda et al. (2002); e Vida, 

Monks e Des Rosiers (2002). 

Os resultados encontrados permitem afirmar que a violência estrutural que os 

idosos sofrem configura-se como um mau-trato social, que inclui a falta de infraestrutura 

urbana para minorar os problemas de locomoção das pessoas com idade avançada. 

Exemplos dessa falta de infraestrutura são: a existência de obstáculos nas ruas, dificultando 

o caminhar; a falta de ajuda para subir e descer dos ônibus; e a falta de garantia de um 

lugar seguro e confortável para sentar dentro dos transportes públicos. Esta evidência foi 

relatada também em Cuba, por meio dos estudos de Miranda et al. (2002), no Rio de 

Janeiro, com os estudos de Pasinato et al. (2006) e em Brasília, com a pesquisa de Góes, 

Cárdenas, Gomes e Tavares (2008). 
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Tratando-se da Análise Fatorial de Correspondência, os resultados indicaram 

que o Eixo 1 concentrou-se nos contextos dos discursos dos idosos acerca das violências 

socioambientais. Essas violências foram objetivadas como aquelas restritas à interação 

com o ambiente externo, que dificultam o gerenciamento das finanças (cartão magnético) e 

do patrimônio (venda de bens), além de tornar custosa a locomoção (transporte público). A 

fala dos idosos ancorou-se na fragilidade do envelhecimento, nos seus aspectos estruturais 

e socioambientais, embora o discurso seja oriundo de participantes ativos, que 

frequentavam grupos de convivência social, sem demonstrarem sinais de deterioramento 

físico e mental a que estão sujeitos os indivíduos acima de 60 anos. 

O Eixo 2 do plano fatorial conteve um recorte dos discursos dos participantes 

objetivado na "violência psicológica", com destaque para suas dimensões e consequências. 

Este dado demonstrou a apreensão de uma representação social da violência, maus-tratos e 

negligência contra a pessoa idosa ancorada na fragilidade psicológica do idoso, que, de 

acordo com o discurso apreendido, antecedeu às perdas biológicas inerentes ao processo de 

envelhecimento. 

A Classe 4 ("desalentos e desesperanças") incluiu extratos das falas dos idosos, 

que, no plano fatorial, pareciam indicar uma proximidade e uma intersecção com a Classe 

1. Este dado pode significar que os desalentos e desesperanças estão próximos do campo 

lexical que trata dos locais onde ocorre a violência (vida doméstica e instituições de longa 

permanência de idosos), conforme os contextos discursivos presentes na Classe 1. Estas 

duas classes interligadas apontaram para a constatação de que pertencem aos sofrimentos 

causados pelos atos violentos e que são vivenciados pelos idosos. 

No que concerne à análise cruzada dos dados, deve-se levar em conta que o 

corpus elaborado pelas entrevistas dos idosos fez emergir, para cada variável 

sociodemográfica, um dendrograma de distribuição das classes. Desta maneira, foi possível 
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a visualização dos agrupamentos temáticos realizados a partir da análise hierárquica 

descendente ou análise dos clusters, indicando e aprofundando as evidências para se 

apreender as representações sociais dos idosos. 

Considerando o cruzamento da variável "faixa etária" com o corpus das 

entrevistas, pode-se observar que os idosos mais novos, na faixa entre 60 e 70 anos, 

expressaram-se acerca da violência contra a pessoa idosa em duas perspectivas, a societal e 

a doméstica. Isto foi feito com o idoso sempre denotando perdas de direito e de autonomia, 

revoltas e sentimento de ser iludido, logrado, enganado em sua boa fé. O sentimento de 

revolta está fortemente associado ao pensamento de que já contribuiu com seu esforço e 

suor, pagou impostos e criou os filhos, sem receber de volta a merecida recompensa: o 

reconhecimento social.  

Ser reconhecido e respeitado pela família e pela sociedade é o protótipo, o 

modelo ou matriz icônica, conforme a concepção proposta por Moscovici (2003, 1981, 

1978). É com base nesse protótipo que, durante o processo de formação do senso comum, 

o grupo de idosos entre 60 e 70 anos ancorou a representação social da violência, maus-

tratos e negligência contra a pessoa idosa. Esta imagem está fundamentada nas suas 

crenças, nos seus pensamentos e na sua expectativa de que, na velhice, colheria os bons 

frutos do que plantou ao longo da sua trajetória profissional e familiar. No entanto, ao se 

deparar com as vivências próximas ou efetivas com os atos violentos a eles dirigidos, os 

idosos precisaram continuar sua luta incansável e vigilante, sem baixar a guarda, porque a 

violência societal e a violência doméstica os expuseram como seres frágeis, o que lhes 

causou medo e revolta.  

Então, considerando a sua posição social, enquanto representando os mais 

novos entre os idosos pesquisados e levando em conta o protótipo de reconhecimento 

social em que foram ancoradas as representações sociais da violência contra a pessoa 



196 
 

idosa, este grupo construiu coletivamente as suas condutas durante a vivência do 

enfrentamento dessas violências. Esta construção coletiva é edificada durante a sua 

convivência social no bojo das comunicações sociais que se desenrolam nas conversações 

entretidas no seu grupo de pertença. Isto vem endossar a afirmação de Doise (2002) de 

que, na convivência social com o seu grupo de pertença, o indivíduo dispõe de dinâmicas 

sociais, particularmente interacionais, posicionais ou de valores e de crenças, que lhe 

permitem funcionar em sociedade.  

Por sua vez, as alocuções dos participantes da faixa etária intermediária 

encontraram-se focalizadas na violência estrutural específica dos transportes públicos e 

coletivos. O destaque fica por conta dos clichês que são usados contra os idosos, 

demonstrando claramente a discriminação que sofrem enquanto velhos e usuários 

beneficiados pela gratuidade deste tipo de serviço urbano. O discurso dos idosos revelou as 

expressões ”cheque sem fundo (...) zero oitocentos (...) visagem”, como manifestações 

verbais proferidas no ambiente dos transportes, entre motoristas e cobradores, com a 

conivência e cumplicidade dos demais usuários, configurando, portanto, flagrantes de atos 

violentos na esfera verbal. 

O uso de clichês pelos cobradores dos ônibus, quando anunciavam aos 

motoristas a aproximação de idosos, denunciou a discriminação sofrida por esses 

passageiros. Essa discriminação é objetivada por expressões que denotam uma segregação 

do usuário idoso, o qual, dentre seus direitos, tem assegurada a passagem gratuita nos 

ônibus municipais, intermunicipais e interestaduais.  Os clichês adotados indicaram mais 

do que incivilidades, pois pontuaram o direito à gratuidade como uma falha, uma 

esperteza, um defeito ou uma vantagem indevida. Tal achado corrobora o estudo de Pereira 

(2008), que registrou a mesma expressão "zero oitocentos" no discurso de um idoso vítima 

de violência. No presente estudo, a expressão visagem serve para corroborar esta 
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constatação, uma vez que, na sua compleição física, os usuários idosos expõem a finitude, 

os sinais físicos de um corpo envelhecido, prestes ao seu ocaso. Então, o que poderia ser 

um troféu diante dos mais novos, apresenta-se como uma imagem denegrida e, por isso, 

predestinada à exclusão social. 

Com relação às ancoragens que participam da formação das representações 

sociais da violência, maus-tratos e negligência contra os idosos, a comparação entre os 

grupos sociais de faixas etárias diferentes mostrou que os idosos mais jovens (entre 60 e 70 

anos) não focalizaram as queixas nos transportes públicos, provavelmente devido às 

melhores condições de saúde em que se encontram. Por outro lado, os idosos da faixa 

etária intermediária, entre 71 e 80 anos, demonstraram suas fragilidades nos ambientes 

sociais que exigem deles uma presteza e um desempenho longe de suas possibilidades. 

Provavelmente, isto ocorreu em virtude de seus problemas de locomoção, decorrentes de 

debilidades físicas localizadas nos membros inferiores e na coluna vertebral. 

Nas falas dos idosos da faixa etária mais velha (com idades acima de 80 anos) 

observou-se a presença de ancoragens nos aspectos histórico-factuais, objetivadas na sua 

história de vida passada e atual. Distinguiram-se, na história pretérita, as reminiscências e 

recordações, enquanto que, no momento presente, sobressaiu a falta de coragem para reagir 

e tomar providências. Além disso, houve citações de debilidades físicas, desavenças e 

brigas no ambiente familiar.  

Os discursos dessa faixa etária mais velha mostraram-se ancorados no 

padecimento decorrente das perdas físicas e das perdas de referências passadas (bens 

móveis, imóveis e objetos de estimação e afeição). Observaram-se alocuções acerca das 

mudanças de alimentação e de hábitos, seguidas das expressões de sofrimento psicológico 

(desgosto, falta de coragem, sentimento de não ser mais amado). De acordo com Battini, 

Maciel e Finato (2006), agarrar-se ao passado reveste-se de uma estratégia que poderá 
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dificultar o envelhecimento saudável, que é o objetivo a ser perseguido mediante a 

convivência nos grupos de pertença. 

Também foi encontrada, no discurso dos idosos desta faixa etária, uma 

avaliação tanto dos familiares que os maltrataram (povo mal agradecido), quanto de si 

próprios e da vida que experienciavam (vivendo aos trancos e barrancos, viver no 

prejuízo, maltratada, sem teto, desgostosa, sem vontade própria). Segundo Ferreira (2004), 

a expressão “aos trancos e barrancos” é uma locução adverbial que significa: com muita 

dificuldade, de qualquer maneira, com certa violência. Portanto, observou-se o uso de 

clichês lingüísticos, apropriados para a descrição de tipos de violência principalmente 

dirigidos à pessoa idosa, que se revelaram entre dois parâmetros: a dificuldade enfrentada e 

a negligência percebida. A negligência associada à expressão “viver de qualquer maneira” 

é denotativa de uma vida sem qualidade, sem cuidados, sem esperança ou sem saída.  

A locução “viver aos trancos e barrancos” desvela a extensão e a complexidade 

inerentes ao fenômeno da violência e a pertinência da análise de expressões armazenadas 

no estoque linguístico através de um estudo ancorado na Teoria das Representações 

Sociais. De acordo com Moscovici (2003), os clichês significam maneiras peculiares de 

expressão, que funcionam como fórmulas de interação social, imprescindíveis para que 

ocorra a construção de uma representação social. 

No que concerne ao entrelaçamento dos discursos dos idosos nas três faixas 

etárias, foi possível observar, através do dendrograma do tratamento da análise cruzada, o 

aglomerado formado pelas Classes 1 e 3. Isto permite inferir que, além das suas 

peculiaridades e idiossincrasias, as locuções das faixas etárias extremas (os idosos mais 

novos e os mais velhos) guardaram, também, algumas conexões. 

Sobre estas aproximações dos contextos lexicais, pode-se notar que nessas 

faixas etárias extremas os participantes ancoraram as suas representações sociais, acerca da 
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violência, no espaço doméstico. Os participantes da faixa entre 60 e 70 anos demonstraram 

que tiveram os primeiros contatos com o ato violento ao inaugurarem suas vivências como 

idosos. Quanto aos idosos mais velhos, os relatos sobre a violência no espaço doméstico 

focalizaram as agruras, asperezas e descontentamentos acumulados durante os seus mais de 

80 anos vividos.  

Nos idosos mais jovens, a energia vital ainda preservada os predispõe para a 

reclamação dos seus direitos de cidadãos, principalmente diante das perdas monetárias. Por 

sua vez, os idosos mais velhos amargam outros tipos de perdas, as mais íntimas, do tipo 

sentimental. Essas perdas podem conter objetos e situações sem valor monetário, mas de 

alto valor simbólico, na medida em que emprestavam um sustento psicoafetivo, tais como 

a casa e seus recantos e o tipo de alimentação. Tais perdas colocam os idosos mais velhos 

na antessala da morte, de modo que passam a viver sem perspectiva ou de qualquer jeito, 

isto é, aos trancos e barrancos. 

Diante disso, pode-se afirmar que os dois grupos extremos de idosos se 

assemelham e estão com as suas representações sociais acerca da violência entrelaçadas, na 

medida em que as ancoraram no ambiente familiar. No entanto, por se tratar de classes 

distintas, com dois níveis da variável "faixa etária", as expressões do senso comum 

apontaram para objetivações diferentes: no caso dos idosos mais jovens, as perdas são 

objetivas e monetárias, enquanto que, entre os mais velhos, as perdas são psicoafetivas.  

Quanto à a faixa etária intermediária, a análise dos processos formadores das 

representações sociais (a ancoragem e a objetivação) mostrou que, diferentemente os 

demais, os idosos entre 71 e 80 anos ancoraram suas representações sociais no espaço não-

familiar, não-doméstico. No entanto, de maneira similar aos demais idosos, objetivaram o 

seu senso comum em expressões de perdas, ligadas, neste caso, à a autonomia e à 

liberdade. Para cada um desses idosos, a falta de respeito ao seu direito de cidadão usuário 
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dos transportes públicos aguçou o sentimento de não-pertencimento, expresso pela 

sensação de não ser proprietário dos meios de locomoção (que ficam mais apropriados para 

os mais jovens que são ágeis, saudáveis, dispostos a enfrentar o ato de “andar de ônibus”). 

Esta é uma sensação de não merecer, de não ser da sua competência, de não lhe dizer 

respeito, de lhe tolher, vedar, obstar e, por fim, paralisar. A expressão discriminatória 

usada no ambiente do transporte público (visagem) denotou o sentimento de não-

pertencimento, de ser discriminado e excluído: o idoso é um objeto fantástico, um 

fantasma que assombra e causa terror, uma alma do outro mundo, cuja aparição causa 

susto.  

Além dessas constatações, a comparação entre os resultados permitiu apontar 

tanto os aspectos que mais se destacaram, quanto aqueles que deixaram de ser apresentados 

nas análises efetuadas. Quanto à variável sexo, os discursos sobre a formação das 

representações sociais acerca da violência, maus-tratos e negligência contra idosos se 

mostraram dicotomizados. As mulheres ancoraram o seu senso comum na instituição 

familiar e no enfrentamento da violência, objetivados nas perdas de autonomia, na 

interferência da opinião dos filhos na condução da vida das idosas, gerando o 

distanciamento, o isolamento da família e a participação ativa em grupos de convivência. 

Essas vivências, relatadas pelas idosas pesquisadas, corroboram os estudos de Bernardo 

(2009), Barros (2007) e Serra (2005). 

Por sua vez, os homens idosos ancoraram suas representações sociais nas 

questões existenciais e de insegurança financeira, objetivadas nas expressões de perda da 

autoridade, no sentimento de finitude, na proximidade da morte, na precária sobrevivência 

financeira e no sofrimento físico e psicológico. Em relação às questões existenciais, os 

resultados corroboram os achados de Silva, Fossatti e Portella (2007).  



201 
 

Quando a análise cruzada processada pelo Alceste foi orientada pela variável 

"local" ou "grupo de convivência", observou-se que, nos quatro locais, os idosos 

ancoraram as representações sociais acerca da violência nas perdas advindas do processo 

de envelhecimento, as quais, provavelmente, constituem a espinha dorsal do conhecimento 

edificado socialmente. No entanto, em dois espaços de convivência, o senso comum acerca 

da violência contra o idoso ancorou-se nas perdas inerentes ao avanço da idade e nos afetos 

positivos. No grupo do SESC, para expressar a longevidade, apelou-se para uma analogia 

usando uma bebida alcoólica, valorizada no nordeste brasileiro, cujo preparo é 

implementado com o caju. Ser idoso significa ser a “pinga do caju dentro da garrafa” ou “a 

cachaça que conserva o caju por muito tempo”. A bebida adquire o seu sabor quando se 

coloca o caju dentro de uma garrafa com cachaça.  A longevidade dos idosos está presente 

na metáfora da conservação do caju. 

No grupo dos idosos da Universidade da Terceira Idade, houve um 

reconhecimento positivo do ser idoso, em função dos afetos trocados notadamente com 

alguns membros da família. O recorte da fala de um idoso (apesar de não contar com 

todos os netos, eu tenho um neto muito agarrado comigo) revelou as conotações positivas 

relacionadas ao convívio intergeracional. Nestes dois ambientes de convivência social 

entre idosos, registrou-se um antagonismo entre as ancoragens que fundamentaram as 

representações sociais acerca da violência, maus-tratos e negligência contra idosos: ora 

foram forjadas em afetos negativos, relacionados às perdas, ora foram edificadas em afetos 

positivos, como a valorização da velhice e da amizade entre avós e netos. 

No grupo de pertença que frequentava o Grupamento de Engenharia, o discurso 

abordou temas concernentes à indignação decorrente da falta de garantia dos direitos dos 

idosos. Supõe-se que, nas conversações oriundas da convivência entre os participantes 

desse grupo, a temática sobre o direito do idoso foi o principal alvo de interesse e de 



202 
 

informação. Segundo Moscovici (1981), tal evidência pode ser entendida pela concepção 

de ancoragem, enquanto um processo formador das representações sociais. Por esse 

processo, a transformação do que não é familiar em algo familiar não ocorre de forma 

automática, pois os indivíduos precisam recorrer aos elementos mnemônicos e às 

conclusões preestabelecidas advindas das interações sociais dentro do seu grupo de 

pertença. Neste sentido, as informações circuladas entre os membros do grupo social dos 

idosos ou mesmo noticiadas pela mídia, concernentes aos seus direitos, são incorporadas à 

sua teoria do senso comum acerca da violência, maus-tratos e negligência contra a pessoa 

idosa. 

Após o cruzamento entre a variável que pesquisou se o participante sofreu 

algum tipo de violência e o corpus das entrevistas, mais uma vez a posição social da vítima 

e da não-vítima demarcou as ancoragens sociais que edificaram as representações sociais 

do fenômeno estudado. No grupo de idosos que relataram ter sofrido alguma violência, as 

ancoragens situaram-se na esfera das vivências afetivas, decorrentes das perdas inerentes 

ao processo de envelhecimento e do fato de sofrerem a ação violenta. Os recortes das falas, 

proporcionados pela análise cruzada do programa computacional, mostraram que as 

representações sociais foram ancoradas nas perdas e objetivadas na violência doméstica, na 

violência estrutural (nos transportes públicos municipais), nas doenças e limitações físicas 

e nas retrospectivas e arrependimentos. 

Por sua vez, os idosos que relataram não ter sofrido qualquer violência 

objetivaram as perdas geradas pelo envelhecimento na: (i) concepção da violência, fazendo 

uso de clichês lingüísticos, tais como “violência é coisa de satanás” e “é mundiça mesmo”; 

e (ii) na punição ao agressor, através da “cadeira elétrica”, do “pau na cabeça” e da “lei de 

chico de brito”. As metáforas usadas para indicar a punição dos agressores confirmam a 

colocação de Moscovici (1981), de que, para a elaboração das representações sociais, os 
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indivíduos recorrem à memória social e aos fatos presenciados ao longo de suas vivências. 

Neste sentido, a execução de criminosos por meio da cadeira elétrica, criada no final do 

século XIX, originou as discussões acaloradas que aconteceram em todo o mundo, 

principalmente nos anos noventa do século XX, diante da divulgação do fracasso do seu 

emprego (2).  

A expressão “lei de chico de brito” revelou a indignação voltada para quem 

maltrata o idoso. A metáfora está associada a um clichê regional do nordeste do Brasil, 

referente a uma história oral, de autor desconhecido, que é contada no interior cearense. A 

história narra a existência e a ação policialesca de um austero cidadão (Francisco José de 

Brito) que, para fazer justiça com as próprias mãos, obrigava os moradores a cumprirem a 

“lei de chico de brito” (3). 

Por conseguinte, a comparação das ancoragens psicossociais, mediante a 

análise cruzada do programa computacional Alceste, permitiu evidenciar o papel 

desempenhado pela posição social e pela pertença grupal dos participantes entrevistados, 

nas diversas faixas etárias. Esta evidência está de acordo com o pensamento de Doise 

(2002), segundo o qual a posição social e a pertença grupal podem contribuir, 

diferencialmente, para forjar as representações sociais acerca de um objeto social.  

Em suma, conforme se encontra ilustrado na Figura 16, o elemento figurativo, 

que constitui o núcleo central ou a espinha dorsal das representações sociais da violência 

contra os idosos, situa-se na perda do lugar social anteriormente ocupado por esses idosos. 

Reside também na constatação ou na ameaça de dependência do outro, na perda do poder e 

do papel social desempenhado ao longo da sua existência. Uma análise ideológica permite 

afirmar que, diante de uma cultura voltada para o hedonismo, para a tecnologia, para a 

rapidez, para a competitividade e para a competência, os indivíduos com menos idade e 
                                                 
2 Cadeira elétrica: http://pt.wikipedia.org/wiki/Cadeira_el%C3%A9trica. 
3  Retirado do site Histórias do Ceará: < http://www.cearamoleque.com/historiasdoceara.htm>. 
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que interagem com os idosos encontram-se menos preparados para a tolerância e o 

sacrifício para lidar com o ser velho. 

De acordo com Moscovici (1981), o elemento figurativo é identificado a partir 

das expressões mais frequentes escolhidas pelos indivíduos de um grupo de pertença, sem 

perder as crenças passadas e os conjuntos de imagens construídos socialmente pelo grupo. 

As imagens passadas concentram-se na instituição familiar, na obediência aos mais velhos, 

no respeito à experiência acumulada, na confiança incondicional no comportamento 

amadurecido dos filhos e no trabalho árduo para adquirir seu sustento na velhice, entre 

outras crenças oriundas da tradição que os participantes vivenciaram na convivência com 

os seus antepassados. 

No entanto, o idoso depara-se com o novo, com uma situação desconhecida. 

Para ser assimilado, o novo exige a perda do prestígio social e da segurança econômica, 

que passam a ser entendidos como uma temível violência social. É nesta direção que se 

apreendem as representações sociais da violência contra idosos: constituem um senso 

comum, forjado na encruzilhada de dois mundos: o mundo dominado e o mundo 

dominante. O mundo dominado é uma construção subjetiva e social de todo o período da 

juventude e da maturidade que, ao largo da longevidade, só tende a desmoronar, dando 

lugar a um mundo dominante. Este novo mundo é dominado, desta feita, pelos mais 

jovens, pelos produtivos que estão no mundo do trabalho e da força física, que dominam os 

espaços do mundo globalizado e precisam ser espertos no trato com os meios eletrônicos 

de sacar dinheiro, de lidar com as “modernagens”. É o mundo dos “moços sabidos”. Nesta 

perspectiva, as perdas constituem a espinha dorsal das representações sociais acerca da 

violência, maus-tratos e negligência elaboradas pelos idosos pesquisados. 
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Figura 16 − Resumo das representações sociais da violência, maus-tratos e negligência  
contra a pessoa idosa, elaboradas pelos idosos. 

 

 
7.3  AS CARACTERÍSTICAS DOS JORNAIS 

 

Houve um equilíbrio numérico entre o total de notícias publicadas no jornal 

Folha de S. Paulo e o total de notícias publicadas no jornal paraibano, com uma pequena 

diferença a favor do jornal paulista. No entanto, os jornais diferenciaram-se no que tange 

ao ano de publicação. No jornal Folha de S. Paulo, no ano de 2003 houve um maior 

número de notícias, enquanto que, no jornal O Norte, a publicação em 2008 foi majoritária. 

É importante lembrar que 2003 foi o ano da discussão e da aprovação do 

Estatuto do Idoso (Brasil, 2003), o que pode justificar o aumento do número de notícias 

pelo jornal de grande circulação nacional. Naquele ano, a temática da violência contra o 

idoso, que mobilizou o jornal paulista, não teve o mesmo relevo nas notícias do jornal 
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paraibano. Por sua vez, o jornal paraibano abriu espaço jornalístico para a violência contra 

o idoso, majoritariamente, no ano de 2008. Isto pode ser devido ao fato do jornal O Norte 

ter priorizado a publicação, nas esferas estatuais e municipais, das regulamentações e 

exigências contidas no Estatuto do Idoso e na política nacional do idoso. Portanto, somente 

após cinco anos de vigência da lei de proteção ao idoso, a temática da violência tomou 

lugar no espaço da mídia paraibana. Provavelmente, isto foi decorrente do aumento das 

denúncias acolhidas nos diversos órgãos de vigilância dos direitos dos idosos, assim como 

da ampliação do número das instâncias policiais e judiciais de recebimento dos relatos e 

notificações dos casos de violência, maus-tratos e negligência contra a pessoa idosa. 

Quanto ao gênero textual das notícias, ambos os jornais utilizaram 

prioritariamente os formatos de notas e de reportagem longa e, em menor quantidade, os 

gêneros textuais de opiniões ou editoriais. A entrevista e o painel do leitor só foram 

utilizados pelo jornal Folha de S. Paulo. O painel do leitor constituiu um espaço 

importante, onde foi divulgada a opinião do próprio idoso, em matérias que tratavam da 

reforma da previdência e da condição econômica e financeira dos aposentados. 

 

7.4  AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DOS JORNAIS 

 

A partir do tratamento padrão do Alceste, os resultados apresentados no 

dendrograma do corpus dos dois jornais mostraram que a distribuição das UCE, nas cinco 

classes, apresentou-se de maneira relativamente equilibrada, sem grande variação no 

tamanho das unidades temáticas (número de UCE, palavras e percentagens). Isto significa 

que as objetivações identificadas nas mídias estudadas encontraram-se harmonicamente 

divididas no espaço comunicacional, sem destaque para as temáticas noticiadas. No 
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entanto, a participação das notícias do jornal O Norte englobou três classes, enquanto que a 

do jornal paulista concentrou-se em dois agrupamentos. 

Entre os resultados, chamou a atenção a maneira polarizada que a difusão das 

representações sociais sobre a violência, maus-tratos e negligência contra os idosos 

assumiu entre os dois jornais. No lado do jornal paraibano, as representações realçaram as 

temáticas dos direitos, políticas públicas e eventos voltados para a população idosa. No 

outro pólo, as notícias do jornal paulista originaram contextos lexicais que trataram 

especificamente da ocorrência da violência, dos idosos como vítimas e de seus agressores, 

numa perspectiva policial.  

De acordo com o discurso do jornal O Norte, as representações sociais da 

violência contra idosos ancoraram-se numa concepção que encobre o ato violento, suas 

causas e sua punição. Por outro lado, pelo discurso do jornal Folha de S. Paulo, esse ato 

precisa ser denunciado, desvendando os seus tipos e as suas origens, assim como 

identificando os agressores e reivindicando o seu enquadramento penal.  

Esta polarização encontra respaldo na justificativa de que os discursos dos dois 

jornais, acerca do objeto pesquisado, assumem diferentes formas e, por esta razão, 

ocasionam diferentes representações sociais. Atesta ainda que a violência e o 

envelhecimento são fenômenos sociais interligados e que a violência é evidenciada em 

vários contextos de convivência social e nos meios de comunicação de massa. Por causa 

disso, a violência constitui um problema que afeta a qualidade de vida das pessoas e a sua 

saúde, conforme relatam diversos autores (Silva & Lacerda, 2007; Minayo, 2006, 2005a, 

2005b, 2003; Faleiros, 2004; Gaioli, 2004; OMS, 2002; e Brasil, 2001a; entre outros). 

Quanto às notícias do jornal O Norte, as representações sociais foram 

objetivadas em três estruturas conceituais ou "universos de opinião", como denomina 

Moscovici (2003, 1978). Na primeira estrutura, concentraram-se as expressões oriundas da 
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classe temática denominada de benefícios e legislação, fundamentada nos direitos e na 

dignidade humana da pessoa idosa. Dentre os benefícios recebidos pelos idosos, enquanto 

aposentados ou pensionistas, estão os reajustes do salário mínimo, a prioridade na data da 

restituição do imposto de renda, a gratuidade no uso dos transportes públicos 

interestaduais, a linha de crédito especial, a reserva de vagas nos estacionamentos de 

automóveis, os planos de saúde e a gratuidade de medicamentos. Quanto à legislação, 

abordaram-se as regulamentações necessárias para o cumprimento do Estatuto do Idoso, 

com ênfase na tramitação, aplicação e vigência das normatizações, conforme está previsto 

nos dispositivos legais brasileiros (Brasil, 2003, 1988) e nos estudos sobre os direitos da 

pessoa idosa (Araújo, 2005; Fonseca & Gonçalves, 2003). 

A segunda estrutura conceitual das representações sociais do jornal O Norte 

focalizou a produção discursiva, denominada de eventos sociais e acadêmicos. Essa 

produção discursiva continha fragmentos de textos com a divulgação de programas e de 

ações sociais, com destaque para os espaços de convivência social no âmbito dos centros 

de saúde e do SESC. Entre os eventos acadêmicos, salientaram-se as programações de 

encontros, palestras, oficinas sob a responsabilidade de entidades de pesquisa e cursos de 

extensão universitária, na área da gerontologia e da geriatria.  

A terceira estrutura conceitual (ou universo de opinião) do jornal paraibano 

enfocou a violência contra a pessoa idosa fundamentada nas políticas públicas voltadas 

para a sua inclusão social. Para tanto, manifestou os discursos dos órgãos públicos de 

vigilância dos direitos do cidadão, que incluíam a Promotoria da Defesa dos Direitos do 

Cidadão, o Conselho Municipal do Idoso e a Secretaria do Desenvolvimento Social, entre 

outros.  

Por conseguinte, pode-se concluir que as representações sociais elaboradas 

pelo jornal O Norte ancoraram-se numa concepção velada de que a existe a violência 
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contra o idoso, considerado como um cidadão socialmente excluído. Também respaldaram-

se numa concepção voltada para a necessidade da prevenção, controle e fiscalização dos 

atos violentos dirigidos contra a pessoa idosa, a fim de que sejam cumpridas as normas 

protetoras, na direção da sua inclusão social e do respeito aos direitos humanos. 

As representações sociais identificadas nas notícias do jornal Folha de S. Paulo 

também foram objetivadas em duas estruturas conceituais (ou universos de opinião). Na 

primeira estrutura, concentraram-se as expressões oriundas da classe temática denominada 

de vivências da violência. Na segunda estrutura, os textos apreendidos demonstraram as 

notícias que discutiam a temática do crime, relacionada à violência dirigida contra a pessoa 

idosa. 

Nas vivências de violências noticiadas pelo jornal paulista, foram retratados os 

medos e as perdas informadas pelos próprios idosos, bem como as dimensões desses atos, 

com minúcias voltadas para as experiências intergeracionais dentro e fora do ambiente 

doméstico. Trata-se, portanto, de uma violência extra e intramuros, conforme foi relatado 

em inúmeras pesquisas (Bernardo, 2009; Queiroz, 2009; Gaioli & Rodrigues, 2008; 

Suárez, 2007; Pasinato, Camarano & Machado, 2006; Minayo & Souza, 2005; Gaioli, 

2004; Santos, 2004; Minayo, 2003; OMS, 2002; ONU, 2002; Zaluar & Leal, 2001; e 

Wieviorka, 1997; entre outras). 

Os universos de opinião apreendidos no segundo agrupamento do discurso da 

Folha de S. Paulo particularizaram a esfera policial e criminal do ato de violência. 

Trataram da identidade e do comportamento delituoso do agressor e revelaram as 

consequências criminais advindas dos atos violentos praticados contra os idosos nos 

contextos doméstico e institucional. Esses achados corroboram as pesquisas de Moraes, 

Mello e Amaral (2008), Lima (2008), Oliveira (2008) e Faleiros (2007, 2004), entre outras. 

Portanto, as representações sociais elaboradas pelo jornal Folha de S. Paulo ancoraram-se 
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numa concepção de que o ato violento ocorre com freqüência e precisa ser relatado e 

denunciado, desvendando-se os seus tipos, as suas origens e os agressores e exigindo o 

enquadramento penal das ações delituosas. 

A Análise Fatorial de Correspondência confirmou estas inferências acerca dos 

universos consensuais de cada jornal pesquisado. No plano fatorial que foi elaborado, os 

espaçamentos ou distâncias euclidianas entre as cinco classes, dispostas nos dois eixos ou 

fatores (Eixo 1 e Eixo 2), originaram conglomerados ou nuvens de palavras, onde 

sobressaíram as diferenças entre os dois jornais. Assim, no Eixo 1, observaram-se as 

oposições evidentes entre as notícias dos dois jornais investigados: (i) de um lado, no 

jornal O Norte, encontraram-se as estruturas representacionais ancoradas na discussão dos 

direitos humanos e das políticas públicas, no que diz respeito à divulgação da legislação 

nacional e das normatizações; (ii) do outro lado, o jornal Folha de S. Paulo publicou 

notícias ancoradas na divulgação das vivências da violência contra idosos, destacando as 

vítimas, os agressores e o controle social da sociedade, sob a égide dos agentes policiais. 

No Eixo 2 surgiram temáticas publicadas no jornal O Norte, que separaram os 

programas sociais e os eventos acadêmicos dos recortes sobre a legislação e os benefícios 

direcionados à pessoa idosa. Este distanciamento entre as temáticas parece indicar ou uma 

falha na comunicação do jornal para com o seu leitor, ou uma atitude deliberada de não 

deixar explícito que a promoção de eventos é uma exigência contida na lei que protege o 

idoso. A divulgação da promoção dos eventos de maneira distante do contexto da 

legislação pode ser interpretada como uma iniciativa oriunda de uma vontade política. Esta 

suposição se sustenta pela opção do jornal em nomear as personalidades políticas e suas 

respectivas funções públicas, transformando-as nos principais protagonistas das notícias. 

Após o tratamento padrão possibilitado pelo software Alceste, o exame dos 

dados obtidos foi complementado a partir dos relatórios gerados pela análise cruzada do 
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programa computacional. A partir do cruzamento da variável denominada "tipo de jornal" 

com o corpus das notícias, podem ser observadas maiores sutilezas nos textos de cada 

jornal, que podem ser importantes para a identificação dos princípios organizadores das 

representações sociais acerca do objeto estudado.  

Ao abordar as questões relativas aos direitos do idoso, o jornal O Norte 

destacou a interiorização das ações da justiça, com a criação de novos juizados, visando 

ampliar, no território paraibano, a vigilância no cumprimento do Estatuto do Idoso. A 

temática sobre a promoção de ações e políticas públicas, direcionadas à população idosa, 

foi atestada pelas próprias fontes das notícias, as autoridades públicas e acadêmicas. A 

escolha das notícias a serem divulgadas recaiu sobre os textos que primaram pela 

objetividade da informação e pela fidedignidade do informante. O conhecimento científico 

foi comunicado para o público leitor por meio da seleção de temas atestados com a menção 

ao nome completo do informante e à sua função pública. 

Nesta direção, percebe-se a ausência da fala dos próprios idosos nos textos do 

jornal O Norte, uma vez que o espaço de difusão da violência é ocupado pelo testemunho 

da elite social, ao comentar ou informar as ações políticas que são tomadas para prevenir, 

coibir ou punir os agressores das pessoas idosas. Esta escolha preferencial pela fala de 

autoridades, em detrimento da fala do idoso, foi observada nos estudos de Côrte (2007) e 

Côrte e Gomes (2007). 

Por sua vez, no jornal Folha de S. Paulo, nos conteúdos sobre as vivências da 

violência, a construção das matérias privilegiou as fontes populares, mencionadas pelas 

iniciais de seus nomes, acompanhadas da idade, primando-se pela subjetividade da 

informação. A idade dos informantes possibilitou um conteúdo textual que revelou a 

violência como sendo ou vivida pelo próprio idoso, ou vivenciada ou testemunhada por um 

familiar. Com isso, desvela-se a vulnerabilidade do idoso às ações violentas, que levam à 
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perda de autonomia e privilegiam-se as histórias da vida familiar. As histórias sobre 

assaltos, atropelamentos, acidentes de trânsito e agressões sofridas pelos idosos nas vias 

públicas complementaram as objetivações das representações sociais acerca da violência 

formuladas pelo jornal paulista. Quanto à divulgação de notícias sobre as políticas públicas 

dirigidas ao idoso e publicadas neste jornal, foram objetivadas nas ações de segurança 

pública, na educação, na saúde, na destinação de recursos públicos e nas conquistas e 

benefícios sociais (previdência social, moradia transportes públicos e lazer). 

Por fim, o jornal paulista construiu as representações sociais acerca da 

violência contra os idosos com base nos dados demográficos e epidemiológicos sobre o 

envelhecimento humano e sobre a violência causada por fatores externos, que foram 

ancorados pela divulgação científica. De acordo com Moura (2003) e Moscovici (1978, 

1961), pode-se observar, nos estudos acerca das representações sociais, uma relação entre 

o senso comum e a opção dos comunicadores sociais pelos relatos advindos de pesquisas 

acadêmicas. 

A opção por publicar índices estatísticos num veículo de comunicação de 

massa revela a busca por objetividade na mensagem, por meio da inclusão de resultados de 

pesquisas oriundas de institutos detentores de credibilidade científica. Este posicionamento 

confirma os estudos sobre a expectativa de vida (PNUD, 2009), o envelhecimento 

demográfico (IBGE, 2008; ONU, 2002; Siqueira, Botelho & Coelho, 2002) e a importância 

de se investigar a violência entrelaçada com o envelhecimento (Florêncio, Ferreira Filha & 

Sá, 2007). 

Os dados que emergiram da análise cruzada do Alceste realçaram as 

particularidades, principalmente no que tange ao ano de publicação das notícias. Ficou 

evidente que, em três momentos, correspondentes aos anos de 2003, 2004 e 2008, as 

notícias sobre violência, maus-tratos e negligência contra idosos se tornaram prevalentes. 
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Nos dois primeiros anos, especificamente em outubro de 2003 e janeiro de 2004, 

ocorreram a discussão, a aprovação e a vigência do Estatuto do Idoso. Esses momentos 

suscitaram a divulgação mais frequente desse conteúdo temático que estava mobilizando a 

opinião pública. Em 2003, ano da discussão da legislação, as polêmicas e a falta de 

estrutura física, operacional e de pessoal dos agentes do direito preencheram a pauta das 

notícias. Em 2004, numa contagem cronológica, os jornais preocuparam-se em publicar 

matérias sobre o que aconteceu, no espaço público e privado, dois dias antes e no mesmo 

dia da vigência do Estatuto do Idoso. Além disso, foi destaque no noticiário da mídia 

pesquisada o que se conjeturou ter sido a primeira punição imposta a um agressor, de 

acordo com a lei vigente.  

No ano de 2008, embora de maneira tardia, em função das datas de aprovação e 

vigência da lei, houve uma prevalência de conteúdos referentes aos desdobramentos das 

exigências do Estatuto do Idoso. O que ficou evidente é que as conquistas a serem 

alcançadas após a aprovação do Estatuto vieram paulatinamente se incorporando à vida da 

sociedade, principalmente implementadas pelos Conselhos do Idoso, previstos no Estatuto, 

dentro da política nacional do idoso. 

Nos demais anos, 2002, 2005, 2006 e 2007, as notícias voltaram-se, em geral, 

para as orientações à população idosa de como obter benefícios advindos do Estatuto do 

Idoso e de como proceder as denúncias de casos de violência. Além disso, houve a 

divulgação da ampliação da infraestrutura das instâncias judiciais, a fim de possibilitar os 

encaminhamentos legais para a punição dos agressores. 

A análise que cruzou a variável "gênero textual" com o corpus das notícias dos 

jornais, originou uma maior contextualização para o formato de notas e reportagens longas, 

em detrimento das entrevistas, opiniões, editoriais e painel do leitor. Pelo seu caráter 

sintético, as notas condensaram temáticas que demonstraram as ações efetivas de agentes 



214 
 

públicos, como vigilância sanitária, polícia e justiça. Isso foi possível través do emprego de 

verbos que denotaram os recursos expressivos da linguagem e mostraram a relação entre as 

formas de ação utilizadas e a posição social dos agentes das ações. Destacou-se o emprego 

dos seguintes verbos: (i) interditar, relacionado à vigilância sanitária; apurar, investigar, 

indiciar e prender, concernentes às ações do agente policial; e (iii) receber denúncia e 

determinar penas, vinculados às ações do agente judicial.  

Desta maneira, segundo Gavazzi e Rodrigues (2003), verifica-se no contexto 

das comunicações midiáticas que a vida social, por analogia, compreende um teatro, no 

qual cada falante possui o seu papel e procura desempenhá-lo como um jogo. Nesse jogo 

se inscrevem parceiros, regras e estratégias reconhecidas e aceitas, o que remete para o 

público que compra o jornal e tem acesso às notícias de seu interesse. No presente caso, o 

discurso da mídia envolveu um grupo de pertença formado pelos donos dos jornais, seus 

editores, seus jornalistas e seus leitores, o que ocasionou a apreensão adequada dos 

princípios organizadores de suas representações sociais. 

Enquanto isso, as reportagens longas compreenderam essencialmente um maior 

aprofundamento da temática da violência contra idosos, mediante a publicação de 

argumentos científicos que tentavam explicar o fenômeno da longevidade humana atual, os 

índices estatísticos e as vivências da violência, principalmente fora do ambiente doméstico. 

No caso dos gêneros textuais mais subjetivos, oriundos das entrevistas, dos editoriais e do 

painel do leitor, as temáticas mais veiculadas concentraram-se nas expressões ou clichês 

relacionados à falta de segurança pública. Além disso, focalizaram o desabafo dos 

aposentados, que utilizaram o espaço do leitor para denunciar as mazelas estruturais que os 

atingem e fragilizam. Neste contexto, a humilhação e a discriminação que sofrem os idosos 

usuários dos transportes coletivos foram evidenciadas nas opiniões dos leitores. 
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Em suma, conforme o quadro-resumo exposto na Figura 17, pode-se constatar 

que o elemento figurativo, que constitui o núcleo central ou a espinha dorsal das 

representações sociais da violência contra a pessoa idosa, apreendidas no discurso da mídia 

escrita, está situada nos ganhos e conquistas que o Estatuto do Idoso trouxe para essa 

população. Essas conquistas levaram a população idosa a ocupar um lugar social, tornando 

possível reconhecer que, se num passado recente existiam situações de exclusão, na 

atualidade encontra-se em curso um processo de valorização social. Os princípios 

organizadores das representações sociais elaboradas pela mídia impressa apontaram para 

ancoragens mais prevalentes em aspectos macroestruturais e conjunturais e menos 

evidentes nos aspectos relacionais e subjetivos. 

 

 

Figura 17 − Quadro-resumo das representações sociais da violência, maus-tratos e 
negligência contra a pessoa idosa elaboradas pelos jornais. 
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7.5 APROXIMAÇÕES E DISTANCIAMENTOS ENTRE A FALA DO IDOSO E O 

DISCURSO DA MÍDIA 

 

De acordo com Doise (2002, 1992), para aprofundar a distinção entre os 

princípios organizadores das representações sociais, apreendidos nos discursos dos idosos 

e dos jornais, faz-se necessário confrontar os posicionamentos dos dois grupos de pertença. 

A comparação entre os dois tipos de discurso visa buscar as aproximações e os 

distanciamentos entre eles: de um lado, encontram-se as mídias impressas, enquanto um 

grupo de pertença abrangente formado pelos proprietários, editores, jornalistas e leitores; 

do outro lado, situam-se os discursos dos idosos, enquanto um grupo de pertença 

construído pela linguagem e a comunicação interpessoal.  

Com base na Figura 18, pode-se verificar que os princípios organizadores das 

representações sociais apreendidos nos discursos dos idosos e dos jornais aproximam-se, 

quando os conteúdos tratam dos direitos dos idosos e das suas experiências com os atos 

violentos cometidos contra sua integridade física, patrimonial e psicológica. Os discursos 

se distanciam à medida que são inferidos os processos formadores das representações 

sociais apreendidas por cada grupo de pertença. No grupo de idosos, as objetivações 

concentraram-se nas expressões, clichês e palavras denotativas das profundas perdas 

sofridas pelos participantes. Tais objetivações estão ancoradas num sentimento de exclusão 

social, vivenciado nos contatos intergeracionais havidos no seio familiar e nos ambientes 

de cuidados em instituições de longa permanência de idosos, assim como nos espaços 

coletivos dos transportes públicos municipais. 

Por sua vez, nas representações sociais apreendidas nas notícias da mídia 

impressa distinguem-se princípios organizadores que se distanciam das falas dos 

participantes, uma vez que são ancorados nos ganhos da pessoa idosa, principalmente a 
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partir da vigência do Estatuto do Idoso. O senso comum dos jornais, acerca do fenômeno 

estudado, ancora-se nas ações de inclusão social dirigidas aos idosos, mediante a 

divulgação dos achados oriundos da ciência e do poder do Estado. 

Figura 18 − Quadro-resumo das aproximações e distanciamentos entre a fala do idoso e o 
discurso da mídia impressa. 
 

As representações sociais da violência que são objetivadas como crimes, 

focalizando-se nos agressores, têm posicionamentos diferentes quando consideradas a 

partir dos pontos de vista dos idosos e dos jornais. Para os idosos, o senso comum ancora-

se no ambiente familiar próximo, lançando mão do conceito de família próprio da 

modernidade, que é a época vivenciada por eles. Daí o sentimento de decepção manifesta 

ou o mascaramento que podem acontecer diante de um ato de violência, quando praticado, 

por exemplo, por um filho violento. Percebe-se, por parte do idoso, uma manifestação de 
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se sentir traído por quem ele criou e que presentemente o maltrata. O sigilo está presente 

no discurso de vários idosos, principalmente por parte da mulher idosa, cujo pensamento 

ancora-se numa visão romântica de família. Por sua vez, o discurso da mídia impressa 

objetiva a representação social da violência no agressor, ancorada na consideração da 

violência como crime, denunciando a identidade do agressor e também noticiando a 

punição imposta pelo aparato policial e judicial. 

No que diz respeito à voz do próprio idoso, que é o principal protagonista dos 

fenômenos da violência, dos maus-tratos e da negligência, pode-se constatar que ela fica 

pouco evidente nos espaços da mídia impressa. Essa constatação reflete uma contradição 

no teor dos discursos da mídia impressa: ao mesmo tempo em que foi noticiada a inclusão 

social do idoso, objetivada pelos benefícios adquiridos, as políticas públicas veiculadas e 

os eventos sociais e acadêmicos promovidos, pode-se perceber, nas entrelinhas, uma 

resposta da sociedade a um grupo populacional que acumulou, durante anos, inúmeras 

perdas, que são, por isso, denotativas de sua exclusão social. As ações difundidas pelos 

jornais, que demonstram os ganhos atuais da pessoa idosa, com base em uma legislação 

peculiar, sinalizam que, diante das perdas ocorridas nos últimos tempos, a sociedade está 

saldando esta dívida, na direção da sua inclusão social. 

Neste sentido, em complemento a esta realidade, o poder da mídia valoriza a 

força das instâncias governamentais e científicas e torna visível a fraqueza da palavra dos 

próprios idosos. Este argumento se confirma pelo uso de objetivações em verbos como 

“lamentar, dizer e recomendar”, que se referem às palavras introdutoras das falas 

reportadas aos médicos geriatras e aos pesquisadores da comunidade científica das 

universidades, que foram convidados pelos jornais para fundamentar as reportagens. De 

acordo com Gavazzi e Rodrigues (2003), a escolha de tais verbos avaliativos ancora o 

discurso dos jornais na solidariedade (lamentar) e na valorização positiva dos informantes 
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(recomendar), que estão presentes no texto, como também no apelo à imparcialidade 

(dizer). Por outro lado, as cargas fatoriais presentes nos verbos “levar e morrer”, ancoram o 

posicionamento da mídia impressa na fragilidade e na vulnerabilidade dos idosos, 

confirmando os estudos de Machado e Queiroz (2006), assim como o discurso próprio dos 

idosos pesquisados. 

Por conseguinte, os princípios organizadores deste conhecimento do senso 

comum difundido pelos jornais desvelam, de forma incompleta e inacabada, o fenômeno 

da violência e maus-tratos contra a pessoa idosa. A incompletude está no risco da 

estereotipia, uma vez que não deixa evidente, ao seu público, a importância de relacionar 

os indicadores numéricos e as falas das autoridades com a necessidade de reconfiguração, 

tanto do ciclo de vida dos idosos, quanto de seus novos papéis sociais.  

Desta forma, os achados deste estudo parecem confirmar a caracterização da 

mídia escrita, que, embora supostamente neutra, opta por um jornalismo intelectual, 

científico, com linguagem elaborada, inserindo-se, portanto, num sistema de difusão das 

representações hegemônicas na sociedade que imprimem uma pressão sobre os sujeitos 

sociais. Pode-se concluir que os jornais constituem um veículo das ações do governo, 

prestando-se à propaganda política em detrimento da exposição inequívoca do sofrimento 

biopsicossocial presente na vida dos idosos, conforme as vivências que foram  

majoritariamente registradas pelas alocuções verbais dos participantes desta pesquisa. 

 

 

 

 

 

 



220 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



221 
 

 

Com o objetivo principal de apreender as representações sociais da violência, 

maus-tratos e negligência contra idosos, a partir dos discursos dos próprios idosos e da 

mídia impressa, esta tese permitiu evidenciar uma análise científica do que se chama de 

senso comum. A partir dos resultados alcançados, constatou-se uma disposição psicossocial 

desse tipo de saber elaborado pelos idosos e pelos jornais acerca do ato violento e do seu 

significado para esses grupos de pertença. 

O percurso metodológico adotado possibilitou a identificação dos conteúdos 

dimensionais e societais das representações sociais dos participantes idosos e das notícias 

dos jornais. A identificação desses conteúdos serviu para confirmar a importância do 

desdobramento da TRS, nas suas duas correntes teórico-metodológicas, uma oriunda da 

teoria moscoviciana e a outra liderada por Doise. 

Os foram indicadores de ocorrência e não-ocorrência de violência, maus-tratos 

e negligência, verificados com base tanto nas respostas ao questionário sociodemográfico, 

de arranjos familiares e de violência, como também por meio das alocuções verbais 

auferidas durante a entrevista em profundidade.  

Corroborando o que a literatura científica indica, um aspecto que chama a 

atenção se refere ao número majoritário das mulheres idosas e à faixa etária dos 

participantes, principalmente os que têm acima de 80 anos, que se encontram frequentando 

os espaços de convivência social. Por conseguinte, em função da participação nessas 

atividades, esse grupo pode ser enquadrado entre os idosos ativos e atuantes.  

Os resultados da pesquisa revelam que a construção das representações sociais 

da violência, maus-tratos e negligência contra os idosos, quando feita pelos pelos próprios 

idosos, encontra-se edificada sobre as vivências e ideologias envolvidas na sua condição de 

seres idosos. Nesta direção, o aprofundamento dos estudos acerca da violência contra os 

idosos está atrelado às investigações sobre o processo de envelhecimento. 
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A ancoragem das representações sociais dos idosos foi feita através dos 

sentimentos de perda de poder e de autonomia, revelados por meio de objetivações 

naturalizadas na violência estrutural. Infere-se, neste contexto, o caráter societal da análise 

das representações sociais apreendidas nos discursos dos idosos. Notadamente, a violência 

estrutural manifestou-se na precariedade dos serviços de transporte público, na violência 

financeira (agravada pela convivência intergeracional), na violência psicológica (com o 

registro de agressões verbais e ofensas), na identidade dos agressores (principalmente os 

filhos) e, ainda, nas consequências da violência, que causam tristeza, morte, desalento e 

desesperança. 

Uma característica que se destaca na fala dos idosos é o uso de recursos 

linguísticos, pertencentes à memória social e ao repertório consensual dos grupos de 

pertença, como, por exemplo, a “lei de chico de brito”, como referência à punição dura que 

deveria ser aplicada ao agressor de um idoso. Os ditos, clichês e maneirismos de uma 

língua trazem um auxílio na apreensão dos conteúdos imagéticos e dos processos 

sociocognitivos que fundamentam a edificação de uma representação social. 

Dentre as manifestações psicológicas e cognitivas em que estão ancoradas as 

representações sociais da violência, maus-tratos e negligências dirigidas à pessoa idosa, 

destacam-se os sentimentos de tristeza e as idéias de morte, que fazem parte do discurso 

dos idosos. Essas evocações refletem situações preocupantes, na direção de um provável 

diagnóstico clínico de depressão. Esta preocupação se consubstancia no possível 

agravamento das condições de saúde do idoso deprimido e na agudização das mazelas 

advindas da violência vivenciada por um idoso portador de um sofrimento psicológico, de 

forma a comprometer a sua saúde mental. Vistos dessa maneira, todos esses aspectos 

constituem fatores de risco para a ocorrência da violência contra a pessoa idosa (Gaioli & 

Rodrigues, 2008). 
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Um aspecto que merece destaque se refere às representações sociais que foram 

objetivadas nos espaços de convivência social, que constituem os refúgios onde os idosos 

enfrentam as agruras de suas vidas. A literatura científica aponta esses espaços como 

fatores de proteção contra a ocorrência da violência, por conterem uma rede de apoio 

social, de informação sobre os direitos e de promoção de atividades físicas e recreativas 

visando um envelhecimento saudável. Ao mesmo tempo em que protegem os idosos da 

violência, tais espaços também os expõem, visto que o acesso até eles, por meio dos 

transportes coletivos, agudizam os conflitos integeracionais advindos das incivilidades 

contidas nos ambientes públicos. Esta constatação chama a atenção para a necessidade de 

se envidar esforços para a viabilização de programas e políticas públicas de inserção social 

dos idosos nos ambientes coletivos, visando não somente a promoção da saúde e do 

entretenimento, mas também a anulação das condições propícias para a ocorrência das 

diversas violências a que os idosos estão expostos. 

Os resultados advindos das notícias dos jornais autorizam afirmar que a 

construção das representações sociais da violência, maus-tratos e negligência contra a 

pessoa idosa encontra-se sedimentada e ancorada nos ganhos obtidos por esta população, 

com a vigência do Estatuto do Idoso. Tais ganhos foram objetivados nas ações sociais do 

poder político, nos ditames da ciência, nas dimensões dos atos violentos (desde a sua 

tipologia até a punição do agressor) e nas conquistas, na defesa e na assistência ao idoso.  

As notícias datadas entre 2003 e 2004 estavam recheadas de conteúdos 

alusivos à lei que estabelece o Estatuto do Idoso, difundindo desde os pontos que 

levantaram polêmicas até os ajustes, tanto na aparelhagem das polícias quanto nas várias 

instâncias judiciais, que eram necessários para o seu cumprimento. As notícias datadas de 

2008 privilegiaram os desdobramentos legalmente obrigatórios, concernentes às ações 

desenvolvidas por agentes públicos para a divulgação das conquistas advindas da lei 
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protetora dos direitos dos idosos. Além disso, tornaram públicos os eventos acadêmicos e 

sociais que eram desenvolvidos na direção da inclusão do idoso na vida social. 

Dentre os gêneros textuais identificados nos recortes das notícias, o painel do 

leitor foi um espaço midiático que permitiu a divulgação do pensamento dos próprios 

idosos. Neste caso, os idosos estavam motivados para escrever, em um jornal, a respeito 

das dificuldades geradas pela reforma da previdência, que gerou, segundo a sua avaliação, 

importantes perdas financeiras para os aposentados. Os dados apontam para a necessidade 

de se realizar esforços no sentido tanto de estimular a participação efetiva de idosos nos 

espaços midiáticos, quanto de procurar os mecanismos eficazes para intervir nas pautas da 

mídia. Uma maneira de intervir na mídia é incluir notícias que apresentem diretamente ao 

público leitor as reais condições de precariedade observadas entre os idosos, frente às 

múltiplas violências a que estão constantemente submetidos. 

Os princípios organizadores das representações sociais apreendidas nos dois 

discursos, o do idoso e o da mídia, aproximam-se e distanciam-se, simultaneamente. Por 

um lado, os jornais objetivam o seu senso comum nas vivências e direitos dos idosos, com 

conteúdos semelhantes aos das falas dos idosos, Por outro lado, afastam-se do senso 

comum dos idosos, devido à opção pelas fontes das notícias. Este afastamento ocorre 

porque, ao tratar o idoso como mero figurante das notícias, os jornais preferem 

protagonizar as falas das autoridades constituídas socialmente. Assim, na medida em que 

constrói as representações sociais do fenômeno investigado ancorando-se no avesso do 

senso comum dos idosos, a mídia impressa acaba desvelando a exclusão social a que esse 

grupo está submetido. Essa exclusão social fica caracterizada a partir do momento em que 

a mídia impressa retira do foco da notícia ou esmaece o sofrimento vivenciado pela 

população envelhecida e violentada, poupando o seu público da contundente exposição a 

tal violência. 
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Neste contexto de contraste, captado pelos recursos teórico-metodológicos 

utilizados na pesquisa, os achados corroboram o entendimento de Sacramento e Rezende 

(2006), que afirmam não ser possível encontrar um adequado e profícuo canal de 

publicidade para os atos de violência, maus-tratos e negligência contra a pessoa idosa. 

Segundo estes autores, essa dificuldade decorre das próprias características do fenômeno 

estudado, que possui uma invisibilidade social e, por conseguinte, exige o desenvolvimento 

de estudos mais aprofundados. A esta informação, devem ser acrescentados o 

silenciamento e o mascaramento da violência, constatados nas falas dos próprios idosos. 

Diante das suas fragilidades e desalentos, na maioria dos casos, os idosos preferem calar e 

não dar seguimento aos procedimentos decorrentes de sua tímida denúncia. É uma 

evidência que serve para fortalecer as explicações dadas pela Teoria do Iceberg (NCEA, 

1998). 

Ainda sobre o mascaramento da violência, destaca-se a ausência, nas falas dos 

idosos e no discurso da mídia, de conteúdos linguísticos que dizem respeito à violência 

sexual, que aparece relatada em vários estudos epidemiológicos no Brasil e no mundo. É 

necessário que os pesquisadores se debrucem e aprofundem as investigações sobre este 

tipo de violência, para que se desvendem as suas características e as suas consequências. 

Nesta mesma direção, observou-se a baixa frequência de relatos, por parte dos idosos, da 

violência física, o que conduz a duas possíveis explicações: ou houve o mascaramento 

deste ato violento ou, por se tratar de idosos ativos, esses participantes encontravam-se 

protegidos deste tipo de violência.  

Em função desses resultados, propõe-se o aprofundamento dos estudos acerca 

das representações sociais, sob a ótica da abordagem estrutural da Teoria das 

Representações Sociais. Esse aprofundamento deve ser efetuado, principalmente, 

indagando-se sobre a presença do que Flament (2001) denomina de "zona muda", para se 
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tentar buscar os motivos que originam a ausência de contextos discursivos denotativos das 

violências sexual e física, dirigidas à pessoa idosa. 

Uma menção deve ser feita às limitações deste estudo, resultantes do ato de 

pesquisar um tema que, em que pese a sua extrema relevância e espessura social, está a 

merecer esforços metodológicos complementares para a sua investigação. Nesta tese, a 

opção por aplicar uma entrevista em profundidade para apreender as crenças, ideologias, 

opiniões, costumes e pensamentos sociais, que no seu conjunto constituem as 

representações sociais de um objeto, enredou-se na dificuldade de ampliar o número e as 

características do grupo de participantes. Consequentemente, essa dificuldade redundou no 

distanciamento das explicações intergrupais e ideológicas-societais, conforme indicadas 

por Doise.  

O aprofundamento da comparação entre os princípios organizadores das 

representações sociais apreendidas nos dois discursos esbarrou nas limitações oriundas de 

dois tipos diferentes de instrumentos de coleta de dados textuais, a entrevista e a busca das 

notícias na internet. Por outro lado, a opção pela análise lexical, alcançada pelo emprego 

do software Alceste, no formato padrão e no formato de análise cruzada, trouxe a 

oportunidade de examinar com mais detalhes os discursos. Esse detalhamento dos 

discursos foi proporcionado, principalmente, pelo contraste entre as diferenças e as 

semelhanças resultantes das variáveis sociodemográficas e das variáveis-atributos, 

elevando a investigação a um patamar satisfatório de análise qualitativa e quantitativa. O 

uso do Alceste nos estudos sobre as representações sociais, violência e mídia, mostrou-se 

promissor, corroborando os resultados resultantes da pesquisa de Santos, Aléssio e Silva 

(2009). 

Esta tese compreende somente um recorte da realidade, uma tentativa de 

contribuir para o conhecimento científico, a partir do conhecimento popular e midiático 
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acerca do fenômeno social, complexo e multifacetado, que é a violência contra idosos. Em 

virtude da sua complexidade, este fenômeno ainda está por merecer estudos mais 

aprofundados, numa perspectiva psicossociológica que consiga entrelaçar o processo de 

envelhecimento com a violência, a partir das mudanças culturais e sociais resultantes da 

comprovada ampliação do contingente de pessoas idosas. As repercussões das 

transformações culturais e sociais subjacentes ao envelhecimento ainda são pouco 

contempladas nos estudos da área das Ciências Humanas e Sociais, significando, no atual 

momento, o início de um processo em curso. 

Enfim, cabe a reflexão acerca da aplicabilidade destes achados, o desafio da 

modificação do status quo em torno dos indicadores de violência contra o idoso, e, por 

conseguinte, da violência em geral. O desdobramento desta tese aponta para a apresentação 

e discussão, em profundidade, dos resultados encontrados, junto tanto aos gestores dos 

grupos de convivência dos idosos pesquisados, quanto aos setores de comunicação da 

própria universidade onde foi realizada a pesquisa. A finalidade dessa discussão repousa na 

tentativa de desvendar e tornar públicas as entranhas dessa lamentável chaga social, que é a 

violência cometida contra a pessoa idosa. 

Apesar de não poder ser considerada como modesta, a política brasileira para 

os idosos deverá ser melhor qualificada e dinamizada em futuro não muito distante. Este 

prognóstico tornar-se-á particularmente verdadeiro se os sujeitos envolvidos obtiverem 

condições de se fazerem representar, auferindo respeito pelo conhecimento acumulado e 

pelas ações em espaços coletivos que conseguem realizar. 

No âmbito geral, a exemplo do que acontece com os demais estudos sobre a 

violência, estima-se que esta pesquisa possa contribuir para a promoção de uma sociedade 

cujos valores primordiais residam na valorização da vida e não da morte, assim como no 

estabelecimento de uma convivência saudável entre os seus cidadãos. A consecução desses 
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objetivos servirá para afastar o estigma de que, nas diversas situações de relacionamento 

social, o idoso deva ser visto como um ser impotente, ultrapassado e sem capacidade de 

opinar, dificultando, desta maneira, a sua inserção na sociedade moderna. 

Pode-se concluir que, com este estudo, a teoria do senso comum e os seus 

princípios organizadores, apreendidos nos discursos dos idosos e da mídia impressa, 

demonstraram que não é mais aceitável que a comunidade acadêmica e, em particular, os 

especialistas das diversas áreas do saber, continuem no esquecimento de singelas e triviais 

verdades. Como sublinha Paredes (2006), basta relembrar que a maior parcela da 

humanidade vive de acordo com noções oriundas das experiências do cotidiano, das 

conversas entretidas em seus grupos de pertença e do saber que escorre pelos meios de 

comunicação, apontando, portanto, para a importância dos estudos psicossociológicos. 

Assim, comprova-se o quanto o pensamento dito ingênuo veicula significado e merece 

atenção. 
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ANEXO 1 
 
QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO, DE ARRANJOS FAMILIAR ES, 
TIPOS DE VIOLÊNCIA, MAUS-TRATOS E NEGLIGÊNCIA. 
 
QUESTIONÁRIO No _________ Data: ___/___/200__ 
 
1. Bairro on 
de mora: _________________________ 
2. Idade: ________ anos 
3. Sexo: Masculino (  ) Feminino (  ) 
4. Cor da pele: branca (  ) parda (   ) negra (   ) 
5. Cidade/Estado onde nasceu: ________________________________ 
6. Ocupação atual: __________________________________________ 
7. Ocupação anterior: ________________________________________  
8. Tipo de domicílio: casa própria (  ) casa alugada (  )  
9. Grau de escolaridade: sem escolaridade (  )  

ensino fundamental incompleto (  ) ensino fundamental completo(  ) 
ensino médio incompleto (  )  ensino médio completo (  )  
ensino superior incompleto (  ) ensino superior completo (  )  
pós-graduação (  ) 

10. Renda pessoal: _____________  reais; e renda familiar: ________________ reais 
11. Situação conjugal: solteiro (   ) casado (  ) viúvo (  ) separado (  ) 
12. Número de filhos:  ___________ 
13. Número de netos: ____________ 
14. Participa de grupo de idosos? Não (  ) Sim (  )  Qual? 
____________________________ 
Há quanto tempo frequenta? _________________ 
15. Nível de religiosidade auto-percebido: Muito religioso (  ) religioso (  ) pouco religioso 
(  ) não tem religião (  ) 
16. Mora com quantas pessoas: ____________ 
com quem mora (coloque se é filho(a), genro ou nora, neto(a), etc.):  
1 _________________ sexo: ____ idade: _____ Tipo de convivência: Diária (  ) semanal (  
)  mensal  (  ) uma vez por ano (   )  
2 _________________ sexo: ____ idade: _____ Tipo de convivência: Diária (  ) semanal (  
)   mensal  (  ) uma vez por ano (   )  
3 __________________ sexo: ____ idade: _____ Tipo de convivência: Diária (  ) semanal 
(  )   mensal  (  ) uma vez por ano (   )  
4 __________________ sexo: ____ idade: _____ Tipo de convivência: Diária (  ) semanal 
(  )  mensal  (  ) uma vez por ano (   )  
Outros: ______________ sexo: _____ idade: __________ 
 
17. O(a) senhor(a) depende da sua família para se manter? Não (  ) Sim (  ). De quem 
depende? ______________________________ 
18. Sua família (ou seu cuidador) dependem do(a) sr.(a) de alguma forma? Não (  ) Sim (  ) 
19. Seu cuidador tem problemas sérios como estresse, uso de álcool ou outras drogas, 
doença mental? Não (  ) Sim (  ) . Qual tipo? ______________________ 
20. Há desunião na sua família? Não (  ) Sim (  ) 
21. Há histórias anteriores de violência na sua família? Não (  ) Sim (  ) 
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22. O senhor foi ou é uma pessoa agressiva nas relações com seus familiares Não (  )  
Sim (  ) 

23. Usa álcool Não (  ) Sim (  ) 
24. Fuma? Não (  ) Sim (  ) Quantos cigarros por dia? _______ 
25. Toma medicamentos controlados? Não (  ) Sim (  ).  
Quais?___________________________________________________________________ 
26. O(a) senhor (a) tem medo de alguém em sua casa? Não ( ) Sim ( ) quem? 
_________________ 
27. Tem sido agredido fisicamente? Não ( ) Sim ( ) quem agride? 
_______________________ 
28. Tem sido amarrado ou trancado no quarto? Não (  ) Sim (  )  
Quem faz isso? _________________ 
29. Sua família conversa com você com frequência: Não (  ) Sim (  ) Sobre que assuntos? 
_________________________________________________________________________ 
30. Sua família lhe informa e dá notícias sobre a vida da sua familia? Não (  ) Sim (  ) 
Quem faz isso? Dê um exemplo 
  ___________________________________________________________ 
31. Tem sofrido algum tipo de punição e privações? Não (  ) Sim (  ) quem agride? 
_________________ 
32. O(a) senhor(a) tem sido obrigado(a) a comer? Não (  ) Sim (  ) quem lhe obriga? 
_______________________________________________ 
33. O que acontece quando a pessoa que cuida do(a) senhor(a) discorda do(a) senhor(a)? 
_________________________________________________________________________  
34. O(a) senhor(a) já foi internado(a) em instituição para idosos? Não (  ) Sim (  ) quem 
decidiu sobre a internação? ____________________________ 
35. O(a) senhor se sente respeitado na sua intimidade e privacidade? Não (  ) Sim (  ) quem 
desrespeita? ____________________________________ 

36. O(a) senhor já se sentiu constrangido pela forma como alguém tocou o seu corpo ou 
lhe acariciou? Não (  ) Sim (  ) quem fez isso? _________________ Você quer falar sobre 
esse assunto? Não (  ) Sim (  )  
37. O(a) senhor está precisando de óculos, aparelho auditivo ou dentadura? Não (  ) Sim (  
) . Do que precisa? _______________________ 
37. O(a) senhor tem ficado sozinho por longo período? Você se sente em segurança na sua 
casa? Não (  ) Sim (  ) 
38. O(a) senhor(a) recebe ajuda sempre que necessita? Não (  ) Sim (  ) 
39. O(a) senhor(a) recebe e administra seu dinheiro conforme sua vontade? Não (  ) Sim (  
) 
40. O(a) senhor(a) já foi usado para atender necessidades de seus familiares sem o seu 
consentimento? Não ( ) Sim ( ). Quem fez isso? 
______________________________________ 
41. O(a) senhor(a)  foi forçado a assinar procuração ou outro documento repassando bens 
ou direitos para outra pessoa? Não (  ) Sim (  ). Conte como foi que isto aconteceu 
_____________________________________________________ 
42. O(a) senhor(a)  foi forçado a realizar compras contra a sua vontade? Não (  ) Sim (  )  
Quem fez isso? ______________________________ 
43. As pessoas que tomam conta de você dependem de seu suporte financeiro? Não (  ) 
Sim (  ). Quem depende? _____________________________________________ 
 
AGRADECEMOS SUA COLABORAÇÃO 
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ANEXO 2 
 

ENTREVISTA EM PROFUNDIDADE 
 
 
 
A Entrevista em profundidade iniciou com a seguinte pergunta:  
 
“Me fale sobre o que sabe sobre a violência e maus-tratos contra uma pessoa com mais de 
60 anos, o que significa na sua vida?”.  
 
 
Os participantes foram convidados a falar, de forma mais livre e aberta possível, sobre o 
que ouve falar sobre a violência, quais seus sentimentos, sensações, conhecimento, crenças 
e opiniões sobre a violência e maus-tratos contra os idosos.  
 
A cada participante foi dado tempo, não determinado a priori, para que falasse sobre o 
tema sem interrupções.  
 
Durante a entrevista, à medida da necessidade na direção da clareza e cobertura do objeto 
de investigação, foram feitas intervenções para esclarecer alguns aspectos relacionados aos 
diversos tipos ou espaços sociais em que se encontrava a violência relatada pelo 
participante. 
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ANEXO 3 
APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA DO CCS/UFPB. 
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ANEXO 4 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  
 
 
 
             Prezado (a) Senhor (a)    
 
 
 

Esta pesquisa é sobre o processo de envelhecimento, os conflitos familiares e a 
qualidade de vida dos idosos dentro e fora da sua casa.  É um estudo que está sendo 
desenvolvido por Evelyn Rúbia de Albuquerque Saraiva, Professora da Universidade 
Federal  da Paraíba, sob a orientação do(a) Prof(a) Dra. Maria da Penha de Lima Coutinho 
e com a colaboração de outros pesquisadores. 

Os objetivos do estudo são compreender o que significa para os idosos o seu 
processo de envelhecimento, como está se sentindo convivendo com sua família e com as 
outras pessoas e ambientes que frequenta e como está a sua qualidade de vida. A finalidade 
deste trabalho é contribuir para a prevenção da saúde integral do idoso e ajudar a equipe de 
saúde a conhecer e melhor atender a pessoa idosa. 

Solicitamos a sua colaboração para responder os questionários, como também sua 
autorização para apresentar os resultados deste estudo em eventos da área de saúde e 
publicar em revista científica. Por ocasião da publicação dos resultados, seu nome será 
mantido em sigilo.  Informamos que essa pesquisa não oferece riscos previsíveis para a sua 
saúde. 

Esclarecemos que sua participação no estudo é voluntária e, portanto, o(a) 
senhor(a) não é obrigado(a) a fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades 
solicitadas pelo Pesquisador(a). Caso decida não participar do estudo, ou resolver a 
qualquer momento desistir do mesmo, não sofrerá nenhum dano. 

Os pesquisadores estarão à sua disposição para qualquer esclarecimento que 
considere necessário em qualquer etapa da pesquisa. 

 
 
 
 



256 
 

Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecido(a) e dou o meu 
consentimento para participar da pesquisa e para publicação dos resultados. Estou ciente 
que receberei uma cópia desse documento. 

 
 

______________________________________ 
Assinatura do Participante da Pesquisa 

ou Responsável Legal 
 
 
 
 

 OBERVAÇÃO: (em caso de analfabeto - acrescentar) 
                                                              
 
 
                                                                                                                                   

                                                                     
Espaço para                      
impressão                                                                                 
dactiloscópica 

______________________________________ 
                Assinatura  da Testemunha                                                                                         
    
 
         Contato com o Pesquisador (a) Responsável:  
Caso necessite de maiores informações sobre o presente estudo, favor ligar para o (a) 
pesquisador(a)        
Evelyn Rúbia de A. Saraiva 
Endereço (Setor de Trabalho): Departamento de Psicologia da UFPB 
Telefone: 3216.7337 
 
                                     Atenciosamente, 
 
___________________________________________ 
       Assinatura do Pesquisador Responsável 

 
 

___________________________________________ 
      Assinatura do Pesquisador Participante  
 
 
 
 

 
 

 


