
1 
 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E LETRAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA SOCIAL 
DOUTORADO EM PSICOLOGIA SOCIAL 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

VIOLÊNCIA URBANA E SUAS IMPLICAÇÕES NA 

QUALIDADE DE VIDA DE PESSOAS IDOSAS 

 

 

 
 
 
 

 
 

INAYARA OLIVEIRA DE SANTANA 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

João Pessoa-PB  

Agosto de 2015 



2 
 

 

INAYARA OLIVEIRA DE SANTANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIOLÊNCIA URBANA E SUAS IMPLICAÇÕES NA QUALIDADE DE VIDA DE 

PESSOAS IDOSAS  

 

 

 

 

 

 

 

Tese apresentada ao Programa de 
Doutorado em Psicologia Social, da 

Universidade Federal da Paraíba, por 
Inayara Oliveira de Santana, sob a 

orientação da Profª. Drª. Maria da 
Penha de Lima Coutinho, como 
requisito parcial para a obtenção do 

grau de Doutor em Psicologia Social. 
 

 

 

 

 

 

 

 

João Pessoa-PB  

Agosto de 2015 



 

 

                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
     
    S232v      Santana, Inayara Oliveira de.  
                           Violência urbana e suas implicações na qualidade de vida 

de pessoas idosas / Inayara Oliveira de Santana.- João 
Pessoa, 2015. 

                           251f. : il.  
                           Orientadora: Maria da Penha de Lima Coutinho 
                           Dissertação (Mestrado) - UFPB/CCHLA 
                           1. Psicologia social. 2. Violência urbana. 3. Idosos - 

qualidade de vida. 4. Representações sociais.  
 
 
                             
            
   UFPB/BC                                                                   CDU: 316.6(043) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 

INAYARA OLIVEIRA DE SANTANA 

 

 

 

VIOLÊNCIA URBANA E SUAS IMPLICAÇÕES NA QUALIDADE DE VIDA DE 

PESSOAS IDOSAS 

 

 

Banca Avaliadora: 

 

____________________________________________________ 

Profa. Dra. Maria da Penha de Lima Coutinho (UFPB, Orientadora) 
 

 

 
________________________________________________________ 

Profa. Dra. Patrícia Nunes da Fonseca (UFPB, Membro Interno) 

 

 

 
___________________________________________________ 

Profa. Dra. Nádia Maria Ribeiro Salomão (UFPB, Membro Interno) 
 
 

 
_______________________________________________________ 

Prof. Dr. Márcio de Lima Coutinho (UNIPE, Membro Externo) 

 
 

 
_________________________________________________ 

Prof. Dr. João Carlos Alchieri (UFRN, Membro Externo) 
 
 

 

 

 

iii 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esta tese aos meus pais (José e Maria Eglecir) 

que sempre dedicaram suas vidas à criação e 

felicidade dos filhos. 

Dedico ao meu esposo (Franklin) por todo apoio, 

compreensão, carinho e ajuda durante meu trabalho 

com essa pesquisa.    

iv 



5 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Agradeço a Deus, pela experiência da vida e pela abundância de bênçãos que me 

concedeu ao longo dos anos, especialmente pela minha família, pelo meu matrimônio e 

pela conclusão desta tese.  

Aos meus pais, José Alves e Maria Eglecir, pela dedicação na educação dos filhos e 

por nunca medirem esforços para que tivéssemos as melhores condições possíveis de 

crescimento e realização pessoal e profissional.  

A meu esposo, Franklin, por me compreender, me aceitar e me amar tão 

intensamente. Sua presença em minha vida a torna mais plena e cheia de esperança no 

melhor.  

A minha orientadora, Profª Dra. Maria da Penha de Lima Coutinho, pela constante 

partilha de conhecimento e experiência de pesquisa que enriqueceram minha formação 

profissional e pessoal. 

Aos professores do programa de Pós-Graduação de Psicologia Social da 

Universidade Federal da Paraíba que tive a oportunidade de reencontrar e conhecer ao 

longo dos semestres cursados. Quero agradecer especialmente aos professores Patrícia 

Nunes da Fonseca, Ana Alayde Werba Saldanha, Maria de Fátima Pereira Alberto, 

Bernardino Fernandes Calvo, Nádia Maria Ribeiro Salomão, Jose Luis Álvaro Estramiana, 

pelos momentos inesquecíveis de aprendizado durante as aulas e, em alguns casos, fora da 

sala de aula que me inspiraram a ser uma docente comprometida com o ensino da 

Psicologia Social.  

Aos colegas da turma do doutorado e aos colegas do Núcleo de Pesquisa, aos que 

eu já conhecia e aos que aprendi a conhecer durante as aulas e as pesquisas, pela 

compensadora troca de conhecimentos. 

Aos professores que aceitaram participar da Banca Avaliadora desta tese, Profa. 

Dra. Patrícia Nunes da Fonseca, Profa. Dra. Nádia Maria Ribeiro Salomão, Prof. Dr. 

Márcio de Lima Coutinho e Prof. Dr. João Carlos Alchieri. Foi uma honra poder contar 

com as valiosas contribuições que ofereceram, especialmente, no caso dos que 

participaram também da banca de qualificação.  

Ao secretário da pós-graduação, Arthur, que sempre estava com um sorriso no 

rosto e disponível a esclarecer dúvidas e auxiliar com as burocracias dessa vida acadêmica.  

v 



6 
 

Aos idosos e diretores (as) das instituições geriátricas com os quais tive contato 

durante a coleta de dados, pela simplicidade, carinho e atenção com que fui recebida por 

todos (as).   

Agradeço, finalmente, a CAPES, pela concessão da bolsa que me proporcionou 

melhores condições de investir na realização desta tese.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vi 



7 
 

VIOLÊNCIA URBANA E SUAS IMPLICAÇÕES NA QUALIDADE DE VIDA DE 

PESSOAS IDOSAS 

 

 

Resumo: Esta tese teve como objetivo geral analisar as implicações da violência urbana na 

qualidade de vida de pessoas idosas, na cidade de João Pessoa-PB. Para alcançar o 
objetivo, fez-se necessário desenvolver quatro estudos empíricos: o primeiro trata-se de 

uma pesquisa de campo exploratório-descritiva, com abordagem qualitativa e quantitativa 
de análise visando apreender as representações sociais de pessoas idosas sobre violência 
urbana. Participaram 30 idosos, com idade variando de 60 a 83 anos (m = 69,8; dp = 6,1), a 

maioria (70%) do sexo feminino que responderam a uma entrevista em profundidade. Os 
dados foram processados pelo software ALCESTE. Os resultados revelaram a emergência 

de quatro classes distintas, denominadas de Sistema de saúde, aspectos políticos e 
econômicos; Estatuto do Idoso e saúde privada versus pública; Serviços bancário, de 
transporte e saúde pública e Concepções sobre a violência urbana. De modo geral, a 

violência urbana foi ancorada em três dimensões principais: criminalidade, serviços 
institucionais (saúde, transportes coletivos e financeiros) e em aspectos político-

econômicos. O Estudo 2 teve como objetivo construir e validar uma escala de percepção 
da violência urbana contra pessoas idosas, a partir dos resultados obtidos no estudo 1. A 
escala foi construída a partir de 34 itens, com opções de resposta do tipo Likert. Para o 

processo de validação, participaram 213 idosos com idades variando de 60 a 89 anos (m = 
69,4; dp = 6,37), a maioria do sexo feminino (71,8%). Os resultados advindos da Análise 

Fatorial Exploratória indicaram a exclusão de dois itens, ficando a versão final da escala 
com 32 itens. Os parâmetros psicométricos demonstraram-se satisfatórios e evidenciaram 
uma estrutura bidimensional: Manifestações da Violência urbana e suas consequências (α 

= 0,91) e Violência urbana e serviços institucionais (α = 0,65). O Estudo 3 teve como 
objetivo principal realizar uma Análise Fatorial Confirmatória (AFC) da Escala de 

Percepção da Violência Urbana contra Pessoas Idosas validada no Estudo 2. Participaram 
594 idosos, com idades variando de 60 a 87 anos (m = 70,0; dp = 7,0), a maioria do sexo 
feminino (70,7%). Os resultados revelaram que o modelo unidimensional apresentou 

melhores índices de ajustamento: Manifestações da violência urbana. O Estudo 4 teve 
como objetivo principal analisar as implicações da violência urbana na qualidade de vida 

dos idosos participantes da pesquisa. Participaram 165 idosos, com idades variando de 60 
a 91 anos (m = 70,4; dp = 7,1), a maioria do sexo feminino (75,2%). Os resultados 
revelaram que não houve correlação entre a percepção da violência urbana contra pessoas 

idosas com a qualidade de vida, o que demonstra que apesar de vivenciarem e perceberem 
a violência urbana em suas relações cotidianas não houve relação entre essa variável e a 

qualidade de vida dos idosos pesquisados. Conclusão: Provavelmente, variáveis como a 
satisfação com a vida, o nível de escolaridade, o suporte familiar e social dos idosos que 
participaram da presente pesquisa influenciaram positivamente sua qualidade de vida e 

podem ajudar a compreender os resultados alcançados.   
 

Palavras-chave: Violência urbana; idosos; representações sociais; qualidade de vida. 
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URBAN VIOLENCE AND ITS IMPLICATIONS OVER THE ELDERLIES’ LIFE 

QUALITY 

 

 

Abstract: This study sought after investigating implications of urban violence over elderly 

people’s life quality in the city of João Pessoa-PB. In order to achieve such an objective, it 
was necessary for four empirical studies to be developed: the first concerns an explanatory 

and descriptive field research, with a qualitative and quantitative analysis approach, aiming 
at getting acquainted with social representations of elderly people in relation to urban 
violence. 30 elderlies took part in it, with ages ranging from 60 to 83 years old (m = 69,8; 

dp = 6,1), most of whom (70%) of the female gender who responded to an interview 
profoundly. Data were processed by the software ALCESTE. Outcomes indicated the 

appearance of four distinct classes denominated as Healthcare Systems, Political and 
Economic aspects; Elderly’s Statute, and Private versus Public Healthcare; Banking, 
transportation services, and public healthcare; and Conceptions about urban violence. In 

general, urban violence has been anchored to three main dimensions; criminality, 
institutional services (health, collective and financial transportation) and in political and 

economic aspects. The 2nd study targeted at building and validating a scale of perception of 
urban violence against the elderly as of results obtained from the 1st study. The scale was 
built as of 34 items, with response options of the Likert type. As for the validation process, 

213 elderlies participated, with an age range between 60 and 89 years old (m = 69,4; dp = 
6,37), most of whom, of the female gender (71,8%). Outcomes originated from the 

Explanatory Factorial Analysis indicated the exclusion of two items which caused the final 
version to possess 32 items. The psychometric parameters appeared as satisfactory and 
pointed to a two-dimensional structure: Urban violence manifestations and their 

consequences (α = 0,91), and Urban violence and institutional services (α = 0,65). The 3rd 
study held a Confirmatory Factorial Analysis (AFC) of the Urban Violence Perception 

Scale against the Elderly validated in the 2nd study as its main objective. 594 elderlies 
participated, whose ages were between 60 and 87 years old (m = 70,0; dp = 7,0), most of 
whom were of the female gender (70,7%). Results revealed that the one-dimensional 

model showed higher adjustment indexes: Urban violence manifestations. The 4th study 
aimed principally at analyzing implications of urban violence over the elderlies’ life 

quality who took part in the referred research. 165 elderlies participated, whose ages 
ranged from 60 and 91 years old (m = 70,4; dp = 7,1), most of whom of the female gender 
(75,2%). Results showed that there was no correlation between urban violence perception 

against the elderly people and life quality, which signals that, despite experiencing and 
perceiving urban violence in their day-by-day relationships, no relation was found between 

this variable and the life quality of the elderlies studied.  
Conclusion: Most likely, variables such as life satisfaction, schooling, family and social 
support of the elderlies who took part in the present research had quite a positive influence 

over their life quality, and may help in the understanding of the results achieved.    
 

Key-words: Urban Violence; Elderlies; Social Representations; Life Quality.  
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VIOLENCIA URBANA Y SUS IMPLICACIONES EN LA CALIDAD DE VIDA DE 

PERSONAS ANCIANAS 

 

 

Resumen: Esta tesis tuvo como objetivo general analizar las implicaciones de la violencia 

urbana en la calidad de vida de personas ancianas, en la ciudad de João Pessoa-PB. Para 
alcanzar el objetivo, se hizo necesario desarrollar cuatro estudios empíricos: el primero se 

trata de una investigación de campo exploratorio-descriptiva, con abordaje cualitativo y 
cuantitativo de análisis buscando aprehender las representaciones sociales de personas 
ancianas sobre violencia urbana. Participaron 30 ancianos, con edad variando de 60 a 83 

años (m = 69,8; dp = 6,1), la mayoría (70%) del sexo femenino que respondieron a una 
entrevista en profundidad. Los datos fueron procesados por el software ALCESTE. Los 

resultados revelaron la emergencia de cuatro clases distintas, denominadas de Sistema de 
salud, aspectos políticos y económicos; Estatuto del Anciano y salud privada versus 
pública; Servicios bancarios, de transporte y salud pública y Concepciones sobre la 

violencia urbana. De modo general, la violencia urbana se basó en tres dimensiones 
principales: criminalidad, servicios institucionales (salud, transportes colectivos y 

financieros) y en aspectos político-económicos. El Estudio 2 tuvo como objetivo construir 
y validar una escala de percepción de la violencia urbana contra personas ancianas, a partir 
de los resultados obtenidos en el estudio 1. La escala fue construida a partir de 34 ítems, 

con opciones de respuesta del tipo Likert. Para el proceso de validación, participaron 213 
ancianos con edades variando de 60 a 89 años (m = 69,4; dp = 6,37), la mayoría del sexo 

femenino (71,8%). Los resultados advenidos del Análisis Factorial Exploratorio indicaron 
la exclusión de dos ítems, quedando la versión final de la escala con 32 ítems. Los 
parámetros psicométricos se demostraron satisfactorios y evidenciaron una estructura 

bidimensional: Manifestaciones de la Violencia urbana y sus consecuencias (α = 0,91) y 
Violencia urbana y servicios institucionales (α = 0,65). El Estudio 3 tuvo como objetivo 

principal realizar un Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) de la Escala de Percepción de 
la Violencia Urbana contra Personas Ancianas validada en el Estudio 2. Participaron 594 
ancianos, con edades variando de 60 a 87 años (m = 70,0; dp = 7,0), la mayoría del sexo 

femenino (70,7%). Los resultados revelaron que el modelo unidimensional presentó 
mejores índices de ajustamiento: Manifestaciones de la violencia urbana. El Estudio 4 tuvo 

como objetivo principal analizar las implicaciones de la violencia urbana en la calidad de 
vida de los ancianos participantes de la investigación. Participaron 165 ancianos, con 
edades variando de 60 a 91 años (m = 70,4; dp = 7,1), la mayoría del sexo femenino 

(75,2%). Los resultados revelaron que no hubo correlación entre la percepción de la 
violencia urbana contra personas ancianas y la calidad de vida, lo que demuestra que a 

pesar de vivir y percibir la violencia urbana en sus relaciones cotidianas no hubo relación 
entre esa variable y la calidad de vida de los ancianos investigados. Conclusión: 
Probablemente, variables como la satisfacción con la vida, el nivel de escolaridad, el 

soporte familiar y social de los ancianos que participaron de la presente investigación 
influenciaron positivamente su calidad de vida y pueden ayudar a comprender los 

resultados alcanzados.   
 
Palabras-clave: Violencia urbana; ancianos; representaciones sociales; calidad de vida. 
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A violência é um fenômeno presente na história da espécie humana desde os 

tempos mais remotos. Ela acompanha todos os relatos que versam sobre a vida em 

sociedade sendo possível encontrar exemplos na mitologia, nas escrituras religiosas e nos 

registros de batalhas e de guerras para conquista de territórios e riquezas ocorridas ao 

longo da história da humanidade. Pode-se dizer que a violência e os comportamentos 

agressivos despertam interesse de pensadores e estudiosos há milhares de anos. Segundo 

Araújo, Coutinho, Miranda e Saraiva (2012) e Ferrari (2006), a história da humanidade é 

repleta de atos considerados violentos e agressivos e, por isso, é possível encontrar 

registros desse fenômeno em escrituras como a Bíblia, que traz a narrativa de Caim e Abel, 

e em textos filosóficos clássicos, a exemplo do Livro IX da República, de Platão. 

Interpretada em seu sentido literal, o termo violência parece imparcial e pode-se 

pensar que sua manifestação é algo natural no ser humano e independente de outros 

fatores. No entanto, ao analisar os eventos violentos descobre-se que existem em sua 

gênese, além de elementos inatos, conflitos de interesses, de autoridade, lutas por recursos 

materiais ou simbólicos e vontade de domínio, de posse e de aniquilamento do outro ou de 

seus bens. Nesse sentido, a violência deve ser entendida a partir da estruturação da própria 

sociedade e das relações interpessoais, institucionais e familiares uma vez que ela se 

estrutura nas relações de acumulação econômica, de poder e nas contradições entre grupos 

e classes, em função das diferenças de sexo, gênero, etnias, culturas, instituições, relações 

profissionais, afetivas e simbólicas (Faleiros, 2007). De acordo com a estrutura 

estabelecida em cada comunidade, as formas de manifestação da violência são aprovadas 

ou desaprovadas, lícitas ou ilícitas segundo normas sociais mantidas por usos e costumes 

ou por aparatos legais da sociedade (Minayo, 2006).   

De fato, a violência institui realidades diferentes em função das circunstâncias 

sócio históricas que definem as relações de poder e dominação entre os grupos sociais. 
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Para Kurt Lewin, um importante psicólogo social, as interações sociais constituem 

relações de dominação baseadas numa diferença de poder simbólico. Nos anos de 1930 e 

1940, ao analisar o antissemitismo, por exemplo, Lewin salientou a sua origem social 

situando-o em forças externas ao grupo discriminado, independentemente do 

comportamento ou das características dos seus membros (Amâncio, 2006).  

Segundo Minayo (2006), a violência é um tema complexo, polissêmico e 

controverso. Apesar de estar disseminada na sociedade, ela nem sempre se apresenta na 

mesma proporção e da mesma forma em todas as regiões, instituições, famílias e 

organizações (Faleiros, 2007). Sua presença e os mecanismos micro e macroestruturais que 

possibilitam sua manifestação são determinados por fatores sociais, culturais, históricos, 

econômicos e psicológicos. A violência afeta a população de modo desigual, gerando 

riscos diferenciados em função de gênero, raça/cor, idade e espaço social. Diversos estudos 

apontam uma concentração desse fenômeno na população jovem, negra, do sexo 

masculino, com baixa escolaridade e que vive nas periferias das regiões metropolitanas das 

grandes cidades (Minayo, 2009; Souza & Lima 2006).  

Diante da complexidade do tema e das diversas evidências levantadas por 

estudiosos de diferentes áreas do conhecimento, constata-se que a violência é um 

fenômeno determinado por múltiplos fatores que englobam, em sua gênese, aspectos 

biológicos, psicológicos, sociais, históricos, políticos, econômicos e culturais. Nesse 

sentido, a presente tese aborda o tema considerando-o como um fenômeno complexo e 

polissêmico de caráter biopsicossocial que deve ser compreendido em sua evolução e 

especificidade a partir de uma contextualização sócio histórica (Minayo, 2006) que traga à 

tona sua representação no cotidiano das relações interpessoais (Lima, Coutinho, & Milani, 

2013; Saraiva & Coutinho, 2012; Araújo & Lobo Filho, 2009).  

Em face dessas premissas, a presente pesquisa se utilizará do suporte da Teoria das 
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Representações Sociais (Moscovici, 1978), uma vez que esta permite conhecer a realidade 

apoiando-se no conhecimento do senso comum, aquele que é socialmente construído e 

orienta as práticas e condutas dos indivíduos que os representam. Ao identificar as 

representações sociais de um determinado grupo de pertença, é possível, como afirma 

Moscovici (2009), acessar as ideias e a linguagem compartilhadas por esse grupo e ainda 

compreender como ele toma decisões e posiciona-se frente aos fenômenos presentes no 

contexto social. Acredita-se que o estudo, a partir desse prisma teórico, permitirá uma 

ampliação do conhecimento acerca das relações entre aspectos epidemiológicos e 

psicossociais da violência urbana contra a pessoa idosa. 

Segundo Silva (2010), a violência urbana se refere a um complexo de práticas que 

constituem boa parte do conflito social nas cidades brasileiras. Para Stotz (2004), diz 

respeito à criminalidade e suas consequências (agressões e homicídios, por exemplo) e é 

um processo referido à sociedade como um todo, e não apenas aos outros – os criminosos. 

Sabe-se que a violência urbana não é novidade na sociedade brasileira, mas tem se tornado 

rotineira e mais intensa nas últimas décadas, ganhando destaque na mídia, nas instituições 

e na vida dos cidadãos (Sonoda, 2012).  

Na sociedade contemporânea, a violência urbana afeta as pessoas e grupos das mais 

diferentes idades e condições sociais, seja no nível das micro ou macro relações. Nesse 

panorama, observa-se que a população idosa, que atualmente representa aproximadamente 

13% da população brasileira (IBGE, 2013a), também tem sido alvo da violência urbana. 

São cada vez mais prevalentes nos diferentes espaços de convivência social, especialmente 

nas zonas urbanas, manifestações de violência em forma de abusos, negligências, maus-

tratos e discriminações contra as pessoas idosas (Silva & Lacerda, 2007). Esse tipo de 

violência manifesta-se através da desvalorização das aposentadorias, do crescente número 

de roubos e furtos, do desrespeito nas filas de bancos e nos transportes públicos, da 
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negação de direitos à saúde, da omissão dos poderes públicos quanto a políticas e 

programas de proteção específicos para essa população, entre outros.  

Em função do aumento da violência em todo o mundo, a Organização Mundial de 

Saúde (OMS), em 1996, na 49ª Assembleia Mundial de Saúde, declarou a violência como 

um importante e crescente problema de saúde pública. Chamou a atenção para suas 

consequências, destacando a importância de se considerar o problema grave e, portanto, a 

necessidade de elaborar políticas públicas de combate e prevenção (Cruz, Azevedo, 

Gonçalves, 2011). É cada vez maior o número de estudos que revelam o impacto profundo 

que a violência tem no bem-estar físico das pessoas. Além disso, ela pode ainda afetar o 

bem-estar psicológico deixando a pessoa com sentimentos de marginalidade, 

vulnerabilidade e incompetência (Lindenberg, Westendorp, Kurrle, & Biggs, 2013; Biggs 

& Haapala, 2010). 

Verifica-se, portanto, que a violência repercute em diversos aspectos da vida, entre 

eles os físicos, emocionais e sociais (Ribeiro & Coutinho, 2011b). Quando se trata da 

violência contra as pessoas idosas, além dessas repercussões faz-se necessário considerar 

também a presença dos fenômenos inerentes ao processo de envelhecimento como as 

modificações fisiológicas e patologias consideradas típicas da terceira idade e que, muitas 

vezes, comprometem ou dificultam a mobilidade, agilidade e autonomia das pessoas 

idosas (Papalia, Olds, & Feldman, 2010). Esses elementos em conjunto tornam o grupo 

formado pelas pessoas idosas um dos mais vulneráveis ao fenômeno da violência urbana. 

Todas as constatações elencadas anteriormente a respeito do aumento dos índices 

de violência urbana e suas implicações negativas para a saúde da população idosa impelem 

a refleção sobre essa temática a partir do estudo desenvolvido e apresentado nesta tese. 

Este trabalho se propõe, portanto, a contribuir para a discussão dessa problemática 

abordando em seus capítulos elementos que permitam ampliar o conhecimento científico 
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sobre os temas violência urbana, envelhecimento e qualidade de vida. Para isso, esta tese 

está dividida em duas partes: a primeira parte contém os capítulos teóricos, e a segunda 

descreve os estudos empíricos. Os capítulos teóricos estão subdivididos em cinco: no 

primeiro capítulo apresenta-se a contextualização do objeto de estudo e o objetivo geral 

traçado para a tese; no segundo capítulo os temas violência e violência urbana são 

abordados buscando-se apresentar embasamentos teóricos para a definição dos construtos; 

o terceiro capítulo destinou-se à discussão da interligação entre os temas violência urbana 

e envelhecimento apresentando dados que permitam conhecer os índices epidemiológicos, 

os estudos científicos já realizados sobre o tema e as políticas públicas de proteção à 

violência contra a pessoa idosa; no quarto capítulo encontra-se o levantamento 

bibliográfico do tema qualidade de vida, abordando aspectos conceituais, especificidades 

do construto qualidade de vida na velhice, instrumentos de mensuração da qualidade de 

vida na pessoa idosa e descrição dos principais resultados encontrados em estudos recentes 

sobre a QV da pessoa idosa e seus principais correlatos; o capítulo cinco trata dos 

fundamentos teóricos das representações sociais a partir da perspectiva de Serge 

Moscovici com destaque para os estudos sobre representações sociais da violência contra a 

pessoa idosa.  

A apresentação dos estudos empíricos está dividida em quatro partes: o primeiro 

estudo empírico teve como objetivo apreender as representações sociais de pessoas idosas 

acerca da violência urbana; o segundo estudo empírico objetivou a construção e validação 

de uma escala de percepção da violência urbana contra pessoas idosas; o terceiro estudo 

teve como objetivo realizar uma análise fatorial confirmatória da escala construída e 

validada no estudo anterior; o quarto estudo objetivou analisar as implicações da violência 

urbana na qualidade de vida de pessoas idosas. Na sequência, apresenta-se a discussão 

geral e considerações finais que buscam sintetizar e articular os principais resultados 
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encontrados na pesquisa, assim como fazer uma reflexão crítica sobre as limitações do 

estudo e apontar possíveis desdobrametos futuros. Por fim, encontram-se as referências e 

os anexos.   
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PARTE I - REFERENCIAL TEÓRICO 
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CAPÍTULO 1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO  
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Reflexões e estudos sobre a violência se fazem presentes há muitos séculos e em 

diferentes áreas do conhecimento. Nas ciências sociais e humanas, encontram-se 

importantes autores como Hobbes, Nietzsche, Wieviorka, Hanah Arendt e Freud 

abordando o tema e trazendo elementos diferenciados para sua compreensão. Para Hobbes, 

o homem é mau por natureza, e as pessoas possuem uma forte tendência de competir 

contra si, de fazer a guerra. Sua conhecida frase “o homem é o lobo do homem” expressa a 

visão de que o ser humano só deseja destruir os outros indivíduos e, para conseguir viver 

em sociedade, fez-se necessário a criação de um contrato social. Este seria uma barreira de 

proteção da guerra de todos contra todos (Hobbes, 2005). Na visão de Nietzsche, o sentido 

de toda cultura é amestrar o animal de rapina "homem" (Waal, 2010). Para ele, é a partir 

da introjeção dos impulsos agressivos que surge a consciência moral no ser humano 

(Itaparica, 2012).   

Segundo Wieviorka (1997), a violência contemporânea situa-se no cruzamento das 

esferas social, política e cultural e exprime frequentemente as transformações e a eventual 

desestruturação desses domínios. A violência é o fruto da incoerência entre as demandas 

subjetivas de pessoas ou grupos e a oferta política, econômica, institucional ou simbólica 

presente em uma sociedade. No campo da filosofia política, Hannah Arendt diz que a 

violência é inerente ao ato de fazer, fabricar e produzir; identifica-a com o ato criminoso 

de matar ou violar outrem através de ação física agressiva pelo uso efetivo de 

implementos. De acordo com a autora, quando essa violência atinge grupos sociais, ela 

caracteriza-se como um fenômeno político/histórico e ocorre onde encontra espaço 

institucional, principalmente através da burocratização. A partir daí, a violência se instala 

no vácuo do pensamento chegando a tornar-se trivial, fenômeno denominado por Arendt 

como “banalização do mal”. A autora aborda ainda o conceito de violência buscando 
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diferenciá-lo de conceitos como poder, vigor, força e autoridade. Para ela, 

tradicionalmente esses conceitos seriam utilizados indistintamente para indicar os meios 

em função dos quais o homem domina seus semelhantes e seriam conceitos tomados por 

sinônimo por acreditar-se que teriam a mesma função (Perissinoto, 2004). Para 

exemplificar a distinção entre os conceitos de poder e violência, por exemplo, ela afirma 

que são conceitos opostos; onde o poder domina absolutamente, a violência está ausente. 

“A violência aparece onde o poder está em risco, mas, deixada a seu próprio curso, ela 

conduz à desaparição do poder”. O poder é realmente parte da essência de todo governo, 

mas o mesmo não se dá com a violência (Arendt, 1994, p.44).  

Na Psicologia, Freud situa a agressividade humana no coração da civilização, como 

base da constituição do eu e na sua relação com seus objetos. Não nega sua existência, ao 

contrário, afirma a agressividade na ordem humana, ordem libidinal. Para ele, existe a 

agressividade, mas ela pode ser sublimada, pode ser recalcada, não precisa ser atuada, pois 

o humano conta com o recurso da palavra, da mediação simbólica (Ferrari, 2006). No 

contexto da Psicologia Social, as hipóteses e teorias surgidas no decurso das investigações 

sobre a violência ao longo do século XX têm adotado como referência conceitos e níveis 

de análise diferenciados como; a hipótese da frustração-agressão (Dollard, Doob, Miller, 

Mowrer, & Sears, 1939); a teoria da privação relativa (Stouffer, Suchman, DeVinney, Star, 

& Williams, 1949); a teoria da personalidade autoritária (Adorno, Frenkel-Brunswik, 

Levinson, & Sanford, 1950); a oposição de interesses (Sherif, Harvey, White, Hood, & 

Sherif, 1961); a teoria da Identidade Social (Tajfel, 1978). 

Como se pode observar, o fenômeno da violência não se configura como objeto de 

estudo recente na literatura. Contudo, pode-se dizer que o século XX será lembrado como 

um século marcado por violência. Podem-se citar, como exemplos, as guerras e conflitos 

em vários países do mundo (África, Alemanha, Palestina), o aumento no consumo de 
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drogas, do narcotráfico e do crime organizado e a presença da violência em jogos 

eletrônicos que influenciam crianças e adolescentes desde cedo. Menos visível, mas até 

mesmo mais difundido, é o legado da violência no cotidiano, nas relações familiares, entre 

vizinhos e nas escolas, por exemplo. E parece que chegamos ao século XXI carregando a 

mesma marca da acentuada violência (OMS, 2002).  

O aumento nos índices de violência em todo o mundo levaram a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) e a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) a 

promoverem atividades e importantes políticas públicas de saúde relacionadas à violência, 

na década de 1990. A OPAS chamou atenção, em 1994, para o número de vítimas e para a 

magnitude de sequelas que a violência produz (Vial, Junges, Olinto, Machado, & Pattussi, 

2010). Em 2002, a OMS (2002) divulgou o Primeiro Relatório Mundial sobre Violência e 

Saúde cujos objetivos foram ampliar globalmente a consciência sobre o problema da 

violência delineando sua magnitude e impacto no mundo; descrever os fatores de risco 

fundamentais para violência; delinear os tipos de intervenção e respostas dadas por 

políticas que foram implantadas e resumir seus resultados; fazer recomendações para ações 

em níveis locais, nacionais e internacionais. 

De acordo com esse relatório, a violência pode ser definida de diversas maneiras, 

segundo quem o faça e com que propósito. Por exemplo, a definição orientada no âmbito 

jurídico será diferente daquela empregada para intervenções nas áreas do serviço social e 

da saúde pública. Nesse documento, a OMS define violência como: 

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 possibilidade de resultar em lesão, morte, dano 
psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação (2002, p.5). 

 

Nota-se que essa definição compreende tanto a violência interpessoal como o 

comportamento suicida e os conflitos armados e cobre uma ampla gama de atos que vão 
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além do ato físico para incluir as ameaças e as intimidações. Esse conceito reconhece a 

necessidade de incluir a violência que não resulta necessariamente em lesões ou morte, 

mas que oprime as pessoas, as famílias, as comunidades e os sistemas de assistência à 

saúde (Soares, 2008). 

Apoiando-se nas definições elaboradas pela OMS pode-se considerar que a 

violência interpessoal (aquela infligida por outra pessoa ou pequeno grupo de pessoas) 

abarca a violência urbana ou comunitária, a qual ocorre geralmente no espaço urbano, ou 

seja, fora de casa, entre pessoas sem laços de parentesco (consanguíneo ou não), que 

podem ser conhecidos ou estranhos (Cruz et al., 2011). Esta tese se ocupará desse tipo 

específico de violência, que, de acordo com Misse (2002), diz respeito a uma 

multiplicidade de fatos que estão vinculados ao modo de vida das grandes cidades na 

atualidade envolvendo fenômenos como os furtos, roubos, agressões físicas, homicídios, 

vandalismo, etc. 

Segundo Souza (2005), a violência urbana não se refere tão somente à violência 

que ocorre na cidade, mas especificamente 

as diversas manifestações da violência interpessoal explícitas que, além de 
terem lugar no ambiente urbano, apresentam uma conexão bastante forte 

com a espacialidade urbana e/ou com problemas e estratégias de 
sobrevivência que revelam ao observador particularidades ao se 

concretizarem no meio citadino, ainda que não sejam exclusivamente 
‘urbanos’ (a pobreza e a criminalidade são, evidentemente, fenômenos tanto 
rurais quanto urbanos) e sejam alimentados por fatores que emergem e 

operam em diversas escalas, da local à internacional (p. 52). 
 

Para esse autor, podem ser tomados como “típicos exemplares da violência 

propriamente urbana a violência no trânsito, os quebras-quebras, os assassinatos debitáveis 

na conta de grupos de extermínio e os atos violentos perpetrados por quadrilhas de 

traficantes de drogas ou gangues de rua” (p. 52). 

A partir da década de 1970, houve um crescimento nas taxas gerais de violência 
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urbana no Brasil, principalmente em suas formas mais severas como os roubos, sequestros 

e homicídios (Cruz et al., 2011). Isso porque a sociedade brasileira vem passando por 

transformações sociopolíticas e econômicas que ocasionaram uma rápida e intensa 

urbanização. De acordo com dados divulgados pelo IBGE (2013b), a taxa de urbanização, 

que consiste na proporção de pessoas residentes em áreas urbanas, foi de 84,8% para o país 

em 2012. Como consequência, cresceram também os fenômenos de delinquência e 

criminalidade urbana, violações dos direitos humanos e explosões de conflitos nas relações 

intersubjetivas (Adorno, 2002) e intergrupais.  

No que se refere à população idosa, objeto dessa pesquisa, percebe-se que a 

violência contra os idosos cresce em todo o mundo. Na última década, foram realizados 

estudos de prevalência nacional de violência nessa população em países como Estados 

Unidos, Israel, Reino Unido, Espanha e Irlanda (Acierno et al., 2010; Lowenstein, 

Eisikovits, Band-Winterstein, & Enosh, 2009; Biggs, Manthorpe, Tinker, Doyle, & Erens, 

2009; Marmolejo, 2008; Naughton et al., 2012). Segundo a OMS (2013a), as estimativas 

da prevalência da violência contra pessoas idosas em países desenvolvidos variam de 1% a 

10% e entre 4% e 6% dessa população sofre alguma forma de violência em casa. 

No Brasil, o padrão de morbimortalidade da população idosa deixou de ser 

caracterizado predominantemente por doenças e óbitos provenientes de causas infecciosas 

e transmissíveis e vem sendo progressivamente substituído pelo de doenças crônicas, 

degenerativas e causas externas ligadas a acidentes e violência. Considerando o conjunto 

de óbitos de pessoas com 60 anos ou mais de idade em 2008, as causas externas (que 

compreendem acidentes e violência) corresponderam a terceira maior causa de morte entre 

idosos, atrás apenas das doenças do aparelho circulatório e das neoplasias (IBGE, 2010). 

A problemática da violência contra as pessoas idosas ganha maior visibilidade 

social também pelo envelhecimento demográfico que caracteriza a sociedade atual. No 
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Brasil, o número de indivíduos com idade igual ou superior a 60 anos equivale a quase 26 

milhões de pessoas (IBGE, 2013a). De acordo com a Organização Mundial de Saúde 

(OMS, 2013b), a população mundial de idosos (60 anos em diante nos países em 

desenvolvimento e 65 anos em diante nos países desenvolvidos) é de 650 milhões e se 

calcula que em 2050 será de 2000 milhões e cerca de 20% deste total terá uma idade 

superior a 80 anos. 

O vertiginoso aumento desse grupo de idade na população mundial somado aos 

resultados referentes ao aumento do número de casos de violência contra idosos 

evidenciam a situação de vulnerabilidade desse grupo e a importância dos serviços 

públicos voltados para a proteção dessa população (Oliveira, Gomes et al., 2012; Moraes, 

Apratto Junior, & Reichenheim, 2008), uma vez que a violência contra as pessoas idosas 

pode conduzir a danos físicos sérios e consequências psicológicas em longo prazo (OMS, 

2013a). 

A violência urbana representa, portanto, um grande desafio para a sociedade como 

um todo, por tratar-se de uma questão com evidente impacto físico, psíquico e social que 

gera consequências em diversas esferas (saúde, segurança, economia, política) a curto, 

médio e longo prazo para os indivíduos, famílias, comunidades e países (Saraiva & 

Coutinho, 2012). Configura-se, portanto, como um fenômeno de abordagem multifacetada, 

intersetorial e interdisciplinar (Vial et al., 2010).  

É possível encontrar, na literatura, estudos que apontam para a relação íntima entre 

violência e saúde mental e bem-estar (Lima et al., 2013; Sonoda, 2012; Souza, Valencia, 

Dahl, & Cavalcanti, 2011; Mari, Mello, & Figueira, 2008) assim como para as implicações 

da violência na qualidade de vida das pessoas e das coletividades (Fonseca, Ribeiro, & 

Leal, 2012; Souza et al., 2011). 

No entanto, ainda são escassos, na literatura, os trabalhos que envolvem, 
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especificamente, a relação da violência urbana e suas consequências na saúde mental de 

determinada população (Ribeiro, Andreoli, Ferri, Prince, & Mari, 2009), especialmente na 

qualidade de vida da população idosa. Pesquisar, portanto, a magnitude do problema em 

grupos de idosos, as representações sociais que esses grupos possuem sobre o tema e as 

implicações desse fenômeno na qualidade de vida é fundamental para a avaliação do grau 

de prioridade a ser dado a essas questões nas intervenções de Políticas Públicas de Saúde, 

Educação e Assistência Social em nossa região. Partindo dessas premissas, a presente tese 

possui como objetivo geral analisar as implicações da violência urbana na qualidade de 

vida de pessoas idosas, na cidade de João Pessoa-PB. 
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CAPÍTULO 2. VIOLÊNCIA: UM FENÔMENO BIOPSICOSSOCIAL 
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A violência é um fenômeno complexo e, portanto, sua definição não é tarefa 

simples. Neste capítulo, realiza-se uma revisão bibliográfica sobre os diversos significados 

desse termo e perspectivas teóricas que explicam sua gênese. Apresentam-se também 

algumas definições sobre violência urbana, suas características e determinantes. Por fim, 

são trazidos elementos que permitam refletir sobre as características da violência urbana e 

sua incidência no contexto brasileiro. 

 

2.1.VIOLÊNCIA: BUSCANDO SUA DEFINIÇÃO E GÊNESE 

 

A palavra violência tem sua origem no latim derivado do radical vis que significa 

força, vigor, emprego de força física ou os recursos do corpo para exercer sua força vital. 

Significa também quantidade, abundância, essência e força em ação. Para Michaud (1989 

apud Bonamigo, 2008), a etimologia do termo evidencia a ideia de uma força não 

qualificada que se torna violência apenas quando passa da medida, quando perturba uma 

ordem, quando rompe acordos e regras que ordenam relações. 

Segundo Rabelo (2010), ao buscar a definição da palavra violência, encontra-se 

referência a dois conceitos diferentes, derivados do latim: violentia e violentus. Violentia é 

a violência que está presente nos fenômenos naturais e pode estar associada, por exemplo, 

ao rigor do inverno, ardor do sol, à força das ondas dos mares e, no ser humano, é 

comumente representada pela agressividade. Já a palavra violentus, possui um sentido 

moral encontrado nos dicionários. No Novo Dicionário Aurélio, violência é definida 

como: 1. Qualidade de violento; 2. Ato violento; 3. Ato de violentar; 4. Jur. 

Constrangimento físico ou moral; uso da força; coação (Ferreira, 2004). Deste modo, o 

fenômeno da violência pode ser compreendido a partir de duas vertentes básicas: uma de 

origem natural (biológica); outra social (Rabelo, 2010). 
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De acordo com Rabelo (2010), observa-se, portanto, uma predisposição inata à 

agressividade que está associada a atos de crescimento, de desenvolvimento e de 

criatividade existente no ser humano e, por consequência, nos grupos sociais. Já o caráter 

violentus está associado a uma força de devastação ou destruição que, em termos gerais, 

seria incompatível com o conceito de vida em grupo. Nesse sentido, a ação desses dois 

elementos antagônicos que atuam, ora na construção, ora na destruição das organizações 

sociais, necessita ser compreendida sob o prisma de uma construção coletiva e não 

somente de ação inata.  

De acordo com Bonamigo (2008), a análise do sentido etimológico coloca em 

relevo que é a percepção dos atores sociais sobre as normas e regras que vai caracterizar 

um ato como violento e essa percepção varia em função da história e cultura. Portanto, o 

termo não pode ser definido independentemente de critérios e de representações 

construídas socialmente sobre a realidade. Nesse sentido, engessar a expressão em uma 

definição fixa e simples significa reduzi-la e deixar de compreender as singularidades que 

caracterizam diferentes povos, as transformações e especificidades históricas. Há, portanto, 

possibilidade da existência de inúmeras formas de violência relacionadas às situações e 

espécies de normas estabelecidas pelas relações sociais. 

É possível concluir, portanto, que a violência faz parte do cotidiano das sociedades 

e é inerente às relações sociais e suas mais variadas formas de estabelecimento da ordem e 

do poder.  Quando o desejo de uma realização ou a não aceitação de um desejo acontece, 

pode haver a tentativa de imposição de vontades, gerando tensões e conflitos, que, muitas 

vezes, levam à transgressão de normas socialmente estabelecidas e ao uso de formas de 

violência claras ou veladas. Essa violência pode acarretar danos psicológicos, morais ou 

materiais e, em casos extremos, havendo o uso da força física, prática de atos considerados 

ilícitos, criminosos e antiéticos. Ao longo do seu desenvolvimento filogenético, o ser 
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humano foi criando diferentes formas de sobrevivência e convivência em grupo. Em 

consequência disso, foram também surgindo nuances na gênese, nas consequências e nas 

formas de manifestação do fenômeno da violência (Maccori, 2012).  

Nessa perspectiva, a violência é uma expressão utilizada para se referir a diversas 

situações, diferentes significados e a múltiplos eventos com motivações e 

contextualizações variadas (Bonamigo, 2008). Existem, portanto, várias definições e 

classificações teóricas do termo, já que a noção do que são comportamentos aceitáveis e 

inaceitáveis ou do que constitui um dano está influenciada pela cultura e submetida a uma 

contínua revisão à medida que os valores e as normas evoluem. Pode-se encontrar muitos 

exemplos de comportamentos considerados lícitos e aceitáveis em gerações anteriores (e.g. 

uso da palmatória como método educativo) que hoje são compreendidos como atos 

violentos e, portanto, condenados pela sociedade (OMS, 2002). 

O Centro Internacional de Investigação e Informação para a Paz (CIIIP, 2002), 

vinculado à Universidade para a Paz das Nações Unidas identificou práticas que considera 

violentas, agrupando-as em cinco tipos básicos descritos a seguir: 

    a) Violência coletiva: é produzida "[...] quando a sociedade coletivamente, ou 

por meio de grupos significativamente importantes, participa ativa e declaradamente da 

violência direta" (p. 33). Como exemplo, pode-se citar as práticas resultantes de uma 

guerra. 

    b) Violência institucional ou estatal: refere-se a práticas resultantes de 

instituições legitimadas para o uso da força. Abrange as tecnologias de destruição e os 

processos armamentistas. 

    c) Violência estrutural: é instituída dentro da estrutura social. Inclui as práticas, 

comumente denominadas, de desigualdade social. Abarca tanto os recursos distribuídos 

desigualmente quanto o poder desigual de decisão sobre essa distribuição. 
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    d) Violência cultural: refere-se ao tipo de violência exercido de forma individual 

ou coletiva através da utilização da diferença para inferiorizar ou desconhecer a identidade 

do outro. As práticas de discriminação contra indivíduos ou grupos, as violências de 

gênero e as ações contra o meio ambiente, são exemplos. 

    e) Violência individual: trata-se daquela que se manifesta de um modo 

interpessoal. São incluídos aqui "[...] os chamados fenômenos de segurança civil, tais 

como as violências anômicas, doméstica e contra as crianças" (p. 34), os fenômenos da 

violência comum (não organizada) e a organizada, como, por exemplo, o narcotráfico. 

Já a OMS (2002), no Relatório Mundial sobre Violência e Saúde, classifica a 

violência em quatro tipos, segundo sua expressão e natureza: 

a) Violência física; 

b) Violência sexual; 

c) Violência psicológica; 

d) Violência decorrente de negligência ou privação. 

 

Ainda de acordo com esse relatório, a violência se manifesta segundo o autor do 

ato violento, em três categorias que podem ser combinadas:  

1) Interpessoal, que compreende a violência intrafamiliar (exercida, por exemplo, 

pelo cônjuge, e cujas vítimas são principalmente mulheres, crianças e idosos) e a 

violência cometida na comunidade, nas ruas e em locais públicos como escolas e 

instituições de saúde, contra indivíduos desconhecidos ou, às vezes, conhecidos;  

2) Coletiva, refere-se aquela perpetrada por Estados, grupos organizados, crime 

organizado, com o intuito de alcançar objetivos políticos, econômicos ou sociais; 

3) Autoinfringida, como o suicídio ou a tentativa de suicídio e outros tipos de 

autoagressão (Souza et al., 2011). 
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2.2. VIOLÊNCIA URBANA 

 

Na atualidade, observa-se que a violência urbana se configura como um dos 

principais problemas sociais. No Brasil, em especial nos centros urbanos, a violência pode 

ser identificada como a maior preocupação apontada pela sociedade e vem sendo alvo de 

inúmeros debates no âmbito público e privado (Bonamigo, 2008; Phebo & Moura, 2005). 

Considerando as definições elaboradas pela OMS (2002) e divulgadas no Relatório 

Mundial sobre Violência e Saúde, a violência urbana pode ser considerada como uma 

modalidade de conflito entre indivíduos que não possuem laços de intimidade e que ocorre 

geralmente fora do ambiente domiciliar. De acordo com Phebo e Moura (2005), assim 

como outros tipos de violência interpessoal, a violência urbana caracteriza-se por atos de 

natureza física, sexual, psicológica, negligência ou privação. As consequências decorrentes 

desses atos podem resultar de eventos bastante distintos, incluindo o estupro, assaltos, 

agressões e homicídios. Esses atos criminosos atingem uma parcela expressiva da 

população, levando a efeitos desastrosos na dinâmica social e econômica.  

Segundo Misse (2002), a violência urbana refere-se a uma multiplicidade de 

eventos que parecem vinculados ao modo de vida das grandes metrópoles na modernidade. 

Para esse autor,  

esses eventos podem reunir na mesma denominação geral motivações muito 

distintas, desde vandalismo, desordens públicas, motins e saques até ações 
criminosas individuais de diferentes tipos [como roubo, tráfico, estelionato], 

inclusive as não-intencionais como as provocadas por negligência ou 
consumo excessivo de álcool ou outras drogas. Além disso, a expressão 
violência urbana tenta dar um significado mais sociológico e menos 

criminológico a esses eventos, interligando-os a causas mais complexas e a 
motivações muito variadas, numa abordagem que preconiza a necessidade 

de não desvincular esses eventos da complexidade de estilos de vida e 
situações existentes numa grande metrópole (p.2).  

 

Considerando que as manifestações da violência são delineadas por diferentes 
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elementos que compõem uma dada sociedade, faz-se necessário refletir sobre a realidade 

brasileira, cenário onde se manifesta o objeto de estudo da presente tese. De acordo com 

Rabelo (2010), cada sociedade produz e lida de diversas formas com o fenômeno da 

violência. Portanto, faz-se necessário elucidar o contexto da violência no Brasil (seus 

aspectos históricos, sociais, culturais, políticos e econômicos) para que se possa 

compreender melhor as características e diversidades de manifestações desse fenômeno em 

nossa sociedade.  

De acordo com Minayo (2006), o Brasil sempre teve uma história de violência 

articulada à sua forma de colonização e de desenvolvimento, embora o mito que corre no 

imaginário social é de um país pacífico. Para Rabelo (2010, p.18), no âmbito ideológico, a 

sociedade brasileira se representa como um povo que possui uma suposta “natureza 

pacífica herdada do colonizador português, que teria sabido construir uma sociedade 

harmônica a partir da suave mistura de raças”. 

De fato, no Brasil, observa-se a convivência civilizada de pessoas dos mais 

diferentes lugares e culturas. No entanto, a história revela que os brasileiros são violentos 

(Minayo, 2006). Inúmeros fatos podem ser citados como exemplos, entre eles: a 

aculturação do índio no período de colonização; a cultura escravocratra que deixou fortes 

marcas até os dias de hoje; a política patrimonialista e as diversas formas de intimidação e 

controle exercidas durante a ditadura militar (Rabelo, 2010; Adorno, 2002). 

Nos últimos cinquenta anos, o processo de expansão das cidades latino-americanas 

alcançou amplas dimensões. No entanto, ele foi acompanhado por problemas relacionados 

com os modelos de desenvolvimento adotados e com a série de consequências não 

desejadas a ele correlacionados. Políticas públicas que incentivaram o desenvolvimento 

das cidades de maneira planificada caminharam paralelamente com modalidades opostas 

de povoamento nas zonas periféricas em que residem os setores populares que, por 
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consequência, passaram a acessar de forma desvantajosa os bens e serviços. Essas lógicas 

se interceptam e geram processos de urbanização contraditórios, com alto grau de 

conflitividade e evidenciam a assimetria de programas urbanísticos que não conseguem 

dotar as cidades de um plano integral de inclusão social, econômica e cultural, trazendo, 

como resultado, condições precárias de existência para boa parte da população. Nota-se 

que o processo de urbanização que as cidades latino-americanas viveram nas últimas 

décadas foi fortemente marcado por fenômenos de desigualdade social, política e cultural o 

quais, por sua vez, geraram a acentuação dos conflitos sociais e de atos de violência de 

diversas índoles (Herrera & Chaustre, 2012). 

Costa (1989) afirma que, na atualidade, a violência na sociedade brasileira articula-

se com os efeitos do capitalismo levado ao extremo, que arrasa qualquer valor ou norma 

social relacionado com a ideologia do lucro fácil e da busca da satisfação imediata do 

desejo de consumir. Segundo Adorno (2002), os padrões de concentração de riqueza e de 

desigualdade social no Brasil permaneceram os mesmos de quatro décadas. Além disso, ao 

mesmo tempo em que a sociedade brasileira tornou-se mais densa e mais complexa nas 

suas relações de classe, nas suas relações intersubjetivas, nas lutas sociais pelo 

reconhecimento de identidades e de direitos, mais reivindicativa e mais participativa, 

agravou-se a desigualdade de direitos e de acesso à justiça.  

Segundo Bonamigo (2008, p. 207), na sociedade contemporânea há uma mudança 

no que se refere aos conflitos predominantes. A sociedade industrial clássica foi 

caracterizada pelos conflitos da distribuição de bens: renda, emprego e seguro social. Na 

sociedade atual, chamada por ele de “sociedade de risco”, essas tensões são encobertas 

pelos conflitos de distribuição dos malefícios, ou seja, pelos conflitos de responsabilidade 

distributiva. A discussão gira em torno do modo como os riscos que acompanham a 

produção de bens podem ser evitados, controlados, distribuídos e legitimados. O autor cita, 
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como exemplo, os conflitos referentes à pesquisa genética, a ameaça ao ambiente e a 

miséria crescente fora da sociedade industrial ocidental. 

Outro aspecto inerente ao processo de urbanização que pode contribuir para o 

incremento da violência no meio urbano refere-se à estrutura das cidades. Segundo Phebo 

e Moura (2005), essa característica promove por si só um distanciamento da natureza. A 

massa de construções faz perder a simples perspectiva do horizonte, do ambiente natural, 

inclusive da própria natureza humana. No ambiente urbano, as formas de viver, em geral, 

são cada vez mais empilhadas e apertadas fazendo com que a aglomeração populacional 

seja inversamente proporcional à possibilidade de contatos afetivos mais profundos. Para o 

referido autor, o anonimato e a sensação de "não pertencer" são duas condições constantes 

nas cidades grandes. O tempo é escasso tanto para os outros como para si mesmo. Há 

pressa e uma sensação de falta de lugar e de oportunidades para todos, imperando a 

competição e o imediatismo. Todos esses fatores contribuem para estados emocionais e 

comportamentais que são meios propícios à produção de várias formas de violência. 

Segundo Adorno (2002), a sociedade brasileira, há duas décadas, vem 

experimentando, pelo menos, quatro tendências: a) o crescimento da delinquência urbana, 

em especial dos crimes contra o patrimônio (roubo, extorsão mediante sequestro) e de 

homicídios dolosos (intencional); b) a emergência da criminalidade organizada, em 

particular em torno do tráfico internacional de drogas, que modifica os modelos e perfis 

convencionais da violência urbana; c) graves violações de direitos humanos que 

comprometem a consolidação da ordem política democrática, refletidas no Brasil pelas 

condiçõs precárias de saneamento básico, saúde pública e acesso igualitário à educação e; 

d) a explosão de conflitos nas relações intersubjetivas, a exemplo de conflitos de 

vizinhança que tendem a convergir para desfechos fatais (Adorno, 2002). 

Buscando considerar todos os elementos até o presente momento destacados, 
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adota-se, na presente tese, a definição de violência urbana elaborada a partir da conjunção 

das ideias de autores como Rabelo (2010), Bonamigo (2008), Phebo e Moura (2005) e 

Misse (2002). Nesse prisma, a violência urbana pode ser entendida como aquela que diz 

respeito a uma multiplicidade de eventos (com roubo, estupro, assalto, desrespeito aos 

direitos dos cidadãos, criminalidade, homicídios e acidentes de transporte) relacionados ao 

modo de vida das cidades na modernidade produzido pela interrelação entre aspectos 

biológicos, históricos, sociais, políticos, culturais e econômicos que compõem o ser 

humano em suas relações sociais. Esses eventos possuem variadas motivações e 

contextualizam-se em diferentes ambientes do espaço urbano como as ruas, transportes 

coletivos, instituições de saúde, instituições bancárias, entre outros.  

 

2.3. VIOLÊNCIA URBANA: PREVALÊNCIA E IMPACTOS NA SAÚDE 

 

Dado que a definição da violência urbana é uma tarefa complexa, quantificá-la 

torna-se ainda mais difícil. Os sistemas de informação adotados pelos países não são 

padronizados e não se encontram na mesma fase de desenvolvimento, por isso a qualidade 

e a confiabilidade dos dados disponíveis variam muito. A diversidade de definições do 

fenômeno da violência, a falta de consenso no que se refere ao tipo de informação 

recolhida pelas autoridades no momento do registro desse fenômeno e o número de 

eventos violentos que nunca são registrados, porque não chegam ao conhecimento das 

autoridades faz com que o processo de descrição quantitativa desses casos e a comparação 

dos dados entre comunidades e países diferentes seja complicado e, em alguns casos, 

impossível (OMS, 2002).  

A seleção mais extensa e acessível de dados dessa natureza corresponde aos dados 

de mortalidade, aos registros de estatísticas de morbidade e informações forenses. 
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Contudo, deve-se ter em consideração que essas informações representam apenas a “ponta 

do iceberg” uma vez que, para cada vítima morta, muito mais pessoas são lesionadas ou 

ficam com diversos problemas de saúde física, sexual, reprodutiva e mental (OMS, 2002, 

p. 7).   

A Organização Mundial da Saúde classifica os acidentes e a violência, para fins de 

comparabilidade estatística entre os países, como “causas externas”. Com a denominação 

de causas externas, a Classificação Internacional de Doenças (CID-10) inclui agravos à 

saúde que causam morbidade ou mortalidade no qual se incluem as causas ditas acidentais 

(devidas ao trânsito, trabalho, quedas, envenenamentos, afogamentos e outros tipos de 

acidentes), as causas intencionais (agressões e lesões autoprovocadas) e as de 

intencionalidade desconhecida (Imperatori & Lopes, 2009). As causas externas, a partir da 

década de 1980, passaram a representar a segunda causa de morte no quadro geral de 

mortalidade (Gonsaga et al., 2012; Lima et al., 2012) abaixo, apenas, das doenças 

cardiovasculares (Minayo & Souza, 1997). 

Em 2002 morreram 126.657 pessoas no Brasil devido aos acidentes e violências, 

constituindo 12,6% dos óbitos por todas as causas. Em 2004, houve aproximadamente 

127.000 mortes por causas externas no Brasil, sendo preponderantes os homicídios 

(38,0%) e os acidentes de trânsito (23,0%), seguidos por suicídios (6,0%) e quedas (5,0%) 

(Brasil, 2010a). As causas externas foram responsáveis por 10,7% das mortes evitáveis, 

segundo estudo de revisão sistemática de publicações sobre mortes evitáveis em vítimas 

com traumatismos, entre 2000 e 2009 (Settervall, Domingues, Sousa, & Nogueira, 2012; 

Gonsaga et al., 2012).  

Estudo desenvolvido por Minayo e Deslandes (2009), em cinco capitais brasileiras 

(Recife, Rio de Janeiro, Manaus, Curitiba e Brasília), identificou taxas elevadas de 

violência em todas as capitais analisadas. Por exemplo, no Distrito Federal, as agressões, 
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juntamente com os acidentes de trânsito, totalizavam cerca de 73% das mortes por todas as 

causas externas. Nessa capital, quase metade das mortes de jovens e adolescentes foi 

causada por agressões. Em Curitiba, a tendência das violências letais estava em franco 

crescimento. Igualmente, as maiores taxas de mortes por acidentes de trânsito e de 

transporte ocorreram em Curitiba (24,9) e no Distrito Federal (22,7). 

Informações disponibilizadas pelo DataSUS (Brasil, 2012) apontam que, em 2012, 

ocorreram 152.013 mortes por causas externas no Brasil, das quais 47.221 sucederam na 

região nordeste, a segunda região com maior número de mortes por essa causa. O Estado 

da Paraíba apresentou uma taxa de 3.193 mortes por causas externas nesse mesmo ano, 

sendo a maior parte devida a agressões 1.528 (47,85%) e acidentes de transporte com 996 

casos (31,19%). 

O Mapa da Violência 2014 elaborado por Waiselfisz (2014) a partir dos dados 

divulgados pelo Sistema de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde e tabulados pelo 

SIM (Sistema de Informações de Mortalidade) traz o panorama da violência no cenário 

nacional. Na década que vai de 2002 a 2012, observa-se um crescimento significativo do 

número de vítimas nos acidentes de transporte, que passam de 33.288 para 46.581, 

aumento de 24,5%. Os dados revelam ainda que crescem também os homicídios. Passam 

de 49.695 em 2002 para 56.337 em 2012 (29 homicídios por 100 mil habitantes), 

crescimento de 2,1%, considerando o aumento da população. Entre 2011 e 2012, as taxas 

de mortalidade por homicídio apresentaram um aumento nacional de 7%.  

Na região Nordeste, a maior parte das unidades federativas apresenta elevados 

índices de crescimento dos homicídios por armas de fogo no ano de 2010. Entre os estados 

que apresentaram as mais altas taxas estão Alagoas com 55,3 homicídios por 100 mil 

habitantes, Espírito Santo com 39,4, Pará com 34,6, Bahia com 34,4 e Paraíba com 32,8 

(Waiselfisz, 2013). Na Paraíba, apesar de ter ocorrido uma moderada queda de -6,2% nas 
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taxas de homicídios entre 2011 e 2012, observa-se que entre 2002 e 2012 houve um 

aumento geral de 130,2% nessas taxas (Waiselfisz, 2014). 

Sabe-se que a violência também possui amplos impactos nas taxas de morbidade 

provocando internações hospitalares e atendimentos ambulatoriais. Segundo 

Gawryszewski, Koizumi e Mello-Jorge (2004), não somente no Brasil, mas também em 

outros países do mundo, é principalmente a partir dos dados de mortalidade que se 

estudam as causas externas, em razão da facilidade de obtenção e qualidade da informação. 

Os dados referentes às internações e ou emergências nem sempre são facilmente 

disponíveis, pois, muitas vezes, dependem de estudos específicos. É somente a partir de 

1997 que os dados provenientes das internações no Sistema Único de Saúde (SUS) 

dispõem dos códigos relativos ao tipo de causa externa, além da natureza da lesão 

(disponíveis desde 1992). Em 2000, as causas externas representaram 5,2% do total das 

internações realizadas no país, segundo o Sistema de Internações Hospitalares do Sistema 

Único de Saúde (SIH/SUS). As principais causas de morbidade hospitalar foram as quedas 

(42,8%), em segundo lugar as demais causas acidentais como acidentes domésticos 

(28,4%), em terceiro os acidentes de transporte (18,2%) e em quarto lugar as agressões 

(5,4%). Além disso, os dados revelam que a proporção de internações por causas externas 

aumentou progressivamente de 5,2%, em 1998, para 6,9% em 2005, assim como a 

proporção de gastos, que passou de 6,4% para 8,5% (Lima et al., 2012). 

Estudo desenvolvido por Lima et al. (2012) analisou o perfil dos atendimentos por 

causas externas em um pronto-socorro de um hospital público de referência no Estado do 

Rio Grande do Norte. Os autores identificaram que, no período de janeiro a dezembro do 

ano de 2009, foram realizados 4.464 atendimentos por causas externas. A ocorrência maior 

de agravos incidiu na faixa etária entre 21 a 40 anos (37,70%), no sexo masculino (68,6 

%). Em relação às causas, as quedas (29%) foi a maior variável; seguida de acidentes 
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motociclísticos (17,98%); acidentes domésticos (16,53%); agressão física (10,43%) e o 

acidente ciclístico (8,84%). 

A violência apresenta importantes repercussões socioeconômicas para a área de 

saúde pública, para as famílias e para a sociedade em geral (Lima et al., 2012; Minayo, 

2009). O custo econômico de uma doença, ou problema de saúde pode ser classificado em 

custos diretos e indiretos. Os custos diretos referem-se aos custos médicos (exames, 

procedimentos, consultas, internações e reabilitação) e aos custos não médicos, às despesas 

de parentes e acompanhantes com transporte e dietas especiais, por exemplo. Os custos 

indiretos são os relacionados com a perda de produção e produtividade decorrentes da 

doença ou problema de saúde (Lima et al., 2012). Segundo Rodrigues, Cerqueira, Lobão e 

Carvalho (2009), o custo total do atendimento às vítimas de causas externas pelo sistema 

público de saúde em 2004 teria sido de 2,2 bilhões, o das agressões de 119 milhões e dos 

acidentes de trânsito de 453 milhões de reais. Esse conjunto de gastos equivaleria a cerca 

de 4% dos gastos totais com a saúde pública naquele ano. 

O significativo impacto da violência sobre a saúde não se reduz às lesões físicas e 

alcança nível incomensurável quando se pensa nas relações e conexões criadas como 

efeito-causa e causa-efeito. Os processos violentos inibem, modificam e enfraquecem tanto 

a qualidade como a capacidade de vida (Minayo & Souza, 1997) pelas lesões físicas, 

psíquicas e morais que acarreta e pelas exigências de atenção e cuidados dos serviços 

médico-hospitalares. Por todos esses fatores, o campo da saúde hoje busca ultrapassar seu 

papel apenas curativo, definindo medidas preventivas destes agravos e de promoção à 

saúde, em seu conceito ampliado de bem-estar individual e coletivo (Minayo, 2004).     

No Brasil, apesar de ter sido difícil a introdução dos temas acidentes e violências 

na agenda da política de saúde, no final da década de 90, o Ministério da Saúde criou um 

Comitê Técnico com a finalidade de diagnosticar e de propor ações específicas para o 
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setor. Os trabalhos e discussões desse comitê foram oficializados pela portaria intitulada 

Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violências. Esse 

documento contém a definição dos conceitos, o diagnóstico da situação, as diretrizes e as 

estratégias de ação inter-setorial, ressaltando a responsabilidade do setor saúde (Minayo, 

2004). 

Como revelam os aspectos acima destacados, os acidentes e as violências estão 

entre as principais causas de morte no Brasil e respondem por significativa parcela da 

morbidade da população, afetando os indivíduos e sociedades em todos os níveis, 

principalmente econômico e de saúde (Soares, 2008). Nesse sentido, o estudo da violência 

urbana e suas implicações na qualidade de vida de pessoas idosas pode ser útil para a 

produção de conhecimentos que auxiliem os profissionais na prevenção, identificação e 

tratamento da violência urbana e de suas consequências, além de poder ser utilizado como 

subsídio na avaliação do grau de prioridade a ser dado a essas questões nas intervenções de 

Políticas Públicas de Saúde, Educação e Assistência Social em nossa região. 
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CAPÍTULO 3. VIOLÊNCIA URBANA CONTRA A PESSOA IDOSA 
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Ao estudar o envelhecimento humano, verificam-se questões relativas à violência 

contra idosos desde épocas antigas. No entanto, percebe-se também que este fenômeno 

varia conforme a sociedade e não há clareza das causas e consequências de tais situações 

(Sanches, Lebrão, & Duarte, 2008). Principalmente nas sociedades ocidentais, a violência 

contra a pessoa idosa emerge, neste início de século, como um grave e crescente problema 

de saúde pública (WHO, 2008; OMS, 2013a) e, por isso, seu estudo é de extrema 

relevância na atualidade. 

Neste capítulo são elencados fatores que contribuem para a ocorrência da violência 

contra a pessoa idosa a partir de diferentes enfoques teóricos e os principais conceitos 

sobre o tema. Posteriormente, são expostos os primeiros estudos científicos sobre a 

temática e aqueles relacionados aos índices de prevalência da violência contra a pessoa 

idosa no âmbito nacional e internacional. Para finalizar, discutem-se as principais 

características da violência urbana na população idosa e suas repercussões nas políticas 

públicas.  

 

3.1. VIOLÊNCIA E VELHICE: DETERMINANTES E CONCEITOS 

 

De acordo com Lima, Souza, Lima, et al., (2010), em comparação com as doenças 

transmissíveis, compreender os fatores que contribuem para a violência contra a pessoa 

idosa é bem mais complexo. É preciso considerar elementos históricos, culturais, políticos, 

sociais e até mesmo demográficos na compreensão do fenômeno. Segundo Ribeiro, Souza 

e Valadare (2012), a violência contra a pessoa idosa tem se tornado mais visível devido ao 

aumento desse grupo na população e pelas conquistas de direitos em leis e políticas 

nacionais e internacionais. No Brasil, por exemplo, a proporção da população idosa passou 

de 9% em 2001, para 12,1 em 2011 (IBGE, 2012). De acordo com a projeção mais recente, 
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realizada pelo IBGE e divulgada em agosto de 2013, o aumento do grupo de idosos na 

participação relativa é acentuado, passando de 13,8%, em 2020, para 33,7%, em 2060, ou 

seja, um aumento de 20 pontos percentuais. O grupo de idosos de 60 anos ou mais de 

idade será maior que o grupo de crianças com até 14 anos de idade após 2030, e em 2055 a 

participação de idosos na população total será maior que a de crianças e jovens com até 29 

anos de idade (IBGE, 2013b). 

Além disso, enquanto processo biopsicossocial, o envelhecimento gera dificuldade 

nos campos de percepção e equilíbrio, além do declínio no sistema músculo esquelético e 

sensorial (Lima, Souza, Lima, et al., 2010). Essas modificações corporais comprometem 

ou dificultam a mobilidade física, agilidade e autonomia das pessoas idosas (Papalia, Olds, 

& Feldman, 2010; Lima, Souza, Acioli, & Bezerra, 2010). O processo de envelhecimento 

pode ainda provocar debilidades emocionais e déficit cognitivo que, somados aos fatores 

citados anteriormente, dificultam as interações desse grupo na sociedade moderna que gira, 

cada vez mais, em torno da rapidez da informação, do alto nível de informatização, do 

individualismo e da competitividade (Gondim & Costa, 2006).  

De acordo com Debert (1997), uma das características da pós-modernidade seria a 

“descronologização da vida” em decorrência das mudanças ocorridas no processo 

produtivo, no domínio da família e nas concepções de envelhecimento. Essa 

descronologização da vida faz com que os idosos percam cada vez mais status e 

importância social. O processo de informatização e aceleração da implementação de novas 

tecnologias tornaram a relação entre grades de idade e carreira mais complicadas, na 

medida em que se dispensa cada vez mais a experiência como um valor e se enaltece a 

versatilidade. No domínio da família, a idade cronológica deixa de ser relevante para 

marcar os momentos de formação pessoal e das famílias. A compreensão do 

envelhecimento bem-sucedido é cada vez mais visto como sendo resultado de 
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comportamentos adequados ao longo da vida, responsabilizando e “culpabilizando” a 

parcela da população idosa que evoluiu com algum grau de fragilidade e/ou dependência. 

Com isso, as limitações físicas e os modos desajeitados das pessoas pertencentes a 

esse grupo podem provocar exclusão ou agressividade dos jovens e dos adultos, além de 

dificultar a reação dos idosos a ataques, assaltos, estupros e outros tipos de violência. 

Todos esses processos contribuem para a construção de representações sociais da velhice 

que acentuam características desvalorizadas socialmente e que tornam esse grupo 

vulnerável à violência. 

A questão da violência contra a pessoa idosa situa-se, segundo Faleiros (2007), no 

contexto estruturante de negação da vida, de destruição do poder legitimado pelo direito, 

seja pela transgressão da norma e da tolerância, seja pela transgressão da confiança 

intergeracional, seja pela negação da diferença ou pelo impedimento da participação dos 

idosos na vida da sociedade. O autor cita como exemplos concretos dessa violência o 

desgaste pelas condições de vida e pela exclusão social que diminuem os anos de vida das 

pessoas idosas (a maioria a população idosa ganha entre ½ e 4 salários mínimos; falta de 

acesso à saúde e a remédios) e os preconceitos contra os idosos (valorização da juventude 

por oposição ao velho).  

Para Minayo (2003), apesar de haver, nos diferentes contextos históricos, uma 

atribuição de poderes para cada ciclo da vida, faz parte da história um “desinvestimento” 

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

indivíduos, segregá-los e, real ou simbolicamente, a desejar sua morte. Na sociedade 

brasileira, esse desejo social de morte dos idosos se expressa, sobretudo, nos conflitos 

intergeracionais, onde há casos de maus tratos e negligências. As violências contra a 

geração a partir dos 60 anos se expressam também em tradicionais formas de 

discriminação, como o atributo que comumente lhes é impingido: “descartáveis” e “peso 
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social”. Além disso, segundo Mello e Moysés (2010), as pessoas idosas sofrem violência 

por parte do Estado, uma vez que tem sido cada vez mais responsabilizado pelo custo 

insustentável da Previdência Social e, ao mesmo tempo, sofre uma enorme omissão quanto 

a políticas e programas de proteção específicos. No âmbito das instituições de assistência 

social e saúde e das instituições familiares também são frequentes as denúncias de maus 

tratos e negligências contra pessoas idosas. 

Balanço divulgado em junho de 2013 pela Secretaria de Direitos Humanos da 

Presidência da República mostrou que o número de denúncias de violação dos direitos das 

pessoas idosas no primeiro semestre de 2012 foi de 9.468 e no mesmo período de 2013 foi 

de 22.754, o que representou um aumento de 140% nas denúncias. Ainda segundo esse 

balanço, o tipo de violação mais recorrente contra pessoas idosas é a negligência (75%), 

seguida da violência psicológica (56%), do abuso financeiro e econômico (45%) e da 

violência física (28%); 91% das violações acontecem na casa da vítima, do suspeito ou de 

terceiros. As instituições de longa permanência e os espaços urbanos são onde acontecem 

aproximadamente 4% dos casos (Brasil, 2013). 

Com o incremento do número de idosos, crescem também os problemas relativos à 

violência nessa população em função de variados fatores. A convivência dos idosos com 

indivíduos mais jovens parece gerar conflitos em virtude da dependência existente, seja 

financeira, social, física ou psicológica, tornando a relação entre ambos insustentável – 

seja no âmbito familiar ou institucional (Correia, Leal, Marques, Salgado, & Melo, 2012). 

No que se refere especificamente à violência doméstica ou intrafamiliar contra a pessoa 

idosa, a literatura aponta como principais fatores geradores, a saber: o ambiente de 

convivência ser de pouca comunicação, pouco afeto e vínculos frouxos; haver isolamento 

social da família e da pessoa idosa; história de violência na família; o cuidador ter sido 

vítima de violência doméstica e/ou ser dependente de drogas e a presença de qualquer tipo 
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de sofrimento mental ou psiquiátrico (Valadares, & Souza, 2010; Machado, & Queiroz, 

2006; Melo, Cunha, & Falbo Neto, 2006; Minayo, 2003). 

Na literatura científica que trata especificamente da violência contra a pessoa idosa, 

a definição do termo a ser utilizado é uma das primeiras questões que deve ser levada em 

consideração ao se abordar o tema. Adota-se, além do termo violência, as expressões 

"maus-tratos” e “abuso" para definir o fenômeno da violência nessa população. A 

definição de maus tratos contra idosos elaborada pela organização inglesa Action on Elder 

Abuse (AEA) e adotada pela OMS, pela INPEA (International Network for the Prevention 

of Elder Abuse) e pelo Ministério da Saúde do Brasil já é amplamente aceita e utilizada 

(Sanches et al., 2008). Segundo essa organização, os maus tratos contra idosos são 

definidos como “ato único ou repetido, ou ainda, ausência de ação apropriada, ocorrendo 

dentro de um relacionamento de confiança e que cause dano, sofrimento ou angústia para a 

pessoa idosa”. Já o abuso pode ser de natureza física ou psicológica ou pode envolver 

maus tratos de ordem financeira ou material (WHO, 2008, p.1). 

A OMS classifica a violência contra a pessoa idosa em cinco categorias:  

a) violência física – quando há inflição de dor ou dano, coerção física, restrição 

física ou restrição quimicamente induzida;  

b) violência psicológica ou emocional – que implica em promover angústia mental 

ao idoso;  

c) violência financeira ou material – caracteriza-se pela exploração imprópria ou 

ilegal e uso de recursos financeiros;  

d) violência sexual – que requer contato não consensual de qualquer tipo com 

pessoas idosas; e  

e) negligência – que é caracterizada pela recusa ou fracasso, intencional ou não 

intencional, em prover os cuidados obrigatórios ou básicos ao idoso.  
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A violência contra o idoso é classificada pelo Ministério da Saúde (Brasil, 2006a) 

em violência física, sexual, psicológica, econômica, institucional, abandono/negligência e 

autonegligência. Apesar do aumento da violência contra a pessoa idosa, ainda há pouca 

informação relativa à extensão desse problema, especialmente nos países em 

desenvolvimento (OMS, 2013a). Esses dois temas, violência e acidentes, abordados em 

conjunto e do ponto de vista geriátrico e gerontológico, carecem de conhecimento 

aprofundado, pois só recentemente foram incorporadas à agenda política do setor saúde. 

Tais problemas, em razão dos agravos acarretados para a população idosa em sua saúde 

física e mental, já têm merecido a atenção em outros países, e no Brasil são ainda questões 

pouco estudadas (Mello & Moysés, 2010). 

 

3.2. VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA IDOSA 

 

Os estudos e levantamentos científicos sobre a violência contra a pessoa idosa 

começaram a surgir a partir da década de 1970 com pesquisa realizada por Burston ao 

estudar os casos das “avós espancadas” (Faleiros, 2007, p. 21). No Brasil, o primeiro 

estudo abordando o tema da violência contra pessoas idosas foi realizado em 1990. Ele 

consistiu em uma replicação de um estudo argentino intitulado“Como o idoso percebe os 

maus tratos” e aborcou quatro capitais: Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e Paraná. 

Seu objetivo principal era identificar a percepção subjetiva dos idosos no que se refere a 

maus tratos. De modo geral, os resultados apontaram que o abuso foi percebido pelos 

idosos, de um lado, como o modo prejudicial pelo qual eles são tratados pela sociedade, e 

do outro, como abandono pelas famílias (Machado, Gomes, & Xavier, 2001). 

Estudo de revisão bibliográfica realizado por Minayo (2003) identificou que, ao 

longo da década de 1990, as publicações internacionais abordando o tema da violência 
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contra a pessoa idosa foram bem maiores que as nacionais. Os países com maior 

acumulação de conhecimento sobre o tema, no período estudado, eram Estados Unidos e 

Canadá que revelavam uma prevalência de maus tratos de 10% para toda a população 

idosa. Já no Brasil, não era possível comprovar essa incidência pelo estado incipiente das 

investigações. Na maioria dos estudos internacionais, enfatizava-se, como a mais frequente 

forma de violência contra os idosos, a que ocorre no âmbito familiar. Algumas pesquisas 

encontradas pela autora na revisão bibliográfica demonstraram ainda que, no Brasil, a 

prevalência de violência familiar também era alta, mas o estado dos trabalhos existentes, 

na época, não permitia explicitar a proporção em que esse fenômeno incidia sobre o 

conjunto das violências e acidentes em idosos. 

Na primeira década do século XXI, Minayo, Souza e Paula (2010) identificaram 

um crescimento notável de 945% nas pesquisas sobre violência contra as pessoas idosas no 

contexto brasileiro em relação à década anterior. A partir de uma pesquisa bibliográfica 

realizada entre os anos de 2000 e 2008, encontraram 115 textos que compreendiam: 77 

artigos; 14 teses e dissertações; oito monografias de graduação e especialização; quatro 

livros; seis capítulos de livros; dois manuais e dois planos de ação; um relatório de 

pesquisa; uma legislação. Os temas mais abordados nessas pesquisas foram: quedas 

(circunstâncias e consequências), representando 28,7% do total de textos; estudos 

epidemiológicos e socioepidemiológicos sobre causas externas e violência em geral, com 

18,3% e revisão conceitual e construção metodológica do tema, com 11,3% do total. 

Os resultados dessa pesquisa mostraram que há uma maior quantidade de áreas 

envolvidas na busca de conhecimento e de formas de se conseguir evidências para ação e 

intervenção sobre o fenômeno da violência contra pessoa idosa. Cursos como serviço 

social, direito, fisioterapia, enfermagem e psicologia estão introduzindo esse tema nas 

monografias de final de curso de graduação, envolvendo assim os estudantes nessa 
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questão. Observou-se também um aprimoramento metodológico no que concerne à criação 

de instrumentos padronizados para pesquisa e a adaptação de alguns já desenvolvidos e 

utilizados em diversos países. Segundo as autoras, esses trabalhos evidenciam o esforço 

realizado por vários pesquisadores para dar consistência científica e garantir 

comparabilidade a seus estudos, o que fica mais evidente a partir de 2003. 

A pesquisa permitiu ainda identificar temas que vêm sendo pouco ou nada tratados, 

como por exemplo: acidentes de trânsito – a causa externa responsável pelo maior número 

de mortes e considerável parcela de internação de idosos – tiveram apenas dois textos 

publicados no período, assim mesmo com enfoque local; e os homicídios que não foram 

objeto de nenhum estudo específico. O mesmo se pode dizer em relação aos suicídios, aos 

afogamentos e às sufocações. Todos esses assuntos precisam constituir uma pauta de 

investigações para serem aprofundados em sua especificidade para que se possa conhecer 

o fenômeno da violência contra a pessoa idosa em seus variados aspectos e manifestações. 

Alguns aspectos históricos e culturais que envolvem o fenômeno da violência 

também contribuem para dificultar a identificação e o tratamento desses casos. Até meados 

do século XX, a violência era vista e tratada como uma questão familiar (Moraes et al., 

2008). Em função disso, a sociedade e os profissionais de saúde, de modo geral, tendem a 

compreender a violência contra a pessoa idosa como problemática que diz respeito à esfera 

da Segurança Pública e à Justiça, devendo, portanto, ser tratada como uma questão 

criminal/judicial e não como uma questão mais ampla de saúde (Oliveira, Gomes et al., 

2012).   

O que se observa, ainda hoje, é que há uma grande dificuldade de se detectar a 

violência contra o idoso. Entre os principais motivos estão: a negação do próprio idoso 

e/ou da família de que existe a violência; oposição à intervenção, uma vez identificado o 

abuso; falta de conhecimento sobre a definição e prevalência de violência contra a pessoa 
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idosa; desconhecimento dos serviços de assistência e proteção onde é possível denunciar 

os casos; e falta de um consenso sobre diagnóstico e conduta diante de violência contra a 

pessoa idosa (Melo et al., 2006). 

Atualmente, é possível encontrar um maior número de estudos sobre prevalência da 

violência contra idosos em âmbito internacional (Lindert et al., 2013; Naughton et al., 

2012; Laumann, Leitsch, & Waite, 2008), alguns deles apontando índices entre 3,2% e 

29,3% (Santos, Nicolau, Fernandes, & Gil, 2013) e um aumento de 150% na incidência 

desse tipo de violência nos últimos 10 anos (Cooper, Selwood, & Livingston, 2008).Vale 

ressaltar que esses estudos produzem estimativas amplamente divergentes, influenciadas 

por questões relativas à definição e aos aspectos culturais e metodológicos adotados 

(Johannesen & LoGiudice, 2013). 

Pesquisa de base populacional desenvolvida nos Estados Unidos com pessoas com 

60 anos ou mais de idade, encontrou uma prevalência de 11,4% de violência no ano de 

2008, sendo 4,6% para violência emocional, 1,6% violência física, 0,6% violência sexual, 

5,1% negligência e 5,2% violência financeira provocada por um membro familiar (Acierno 

et al., 2010). Estudo nacional sobre prevalência da violência contra idosos no âmbito 

domiciliar realizado no Reino Unido identificou que 2,6% da amostra informou ter sofrido 

violência por membros da família, amigos íntimos ou cuidadores. O tipo predominante de 

violência informado foi negligência (1,1%), seguido por abuso financeiro (0,6%), 

violência psicológica (0,4%), violência física (0,4%) e violência sexual (0,2%) (Biggs et 

al., 2009). 

Para a elaboração da presente tese, foi realizada uma revisão sistemática da 

literatura científica sobre a prevalência da violência contra a pessoa idosa no contexto 

brasileiro. O levantamento bibliográfico partiu da busca de artigos publicados nas bases de 

dados LILACS, PERIODICOS CAPES, PUBMED e PSYCINFO, entre os anos de 2008 e 
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2013. Utilizaram-se os termos “Epidemiology”, “Prevalence” e “Frequency”, combinados 

com “Elder abuse”. Como critério de inclusão, além das bases citadas, o artigo deveria ser 

nacional, possuir texto completo disponível publicamente, ser publicado no idioma 

português, espanhol ou inglês, abarcar o tema prevalência da violência contra a pessoa 

idosa e ser artigo de periódico revisado por pares. Após realização das buscas, foram 

recuperados 2359 artigos, dos quais seis atenderam aos critérios de seleção estabelecidos. 

Conforme apresentado na Tabela 1, os resultados apontaram que as publicações analisadas 

são datadas de 2008 a 2013, sendo 33,3% em 2008, 16,7% em 2010, 33,3% em 2012 e 

16,7% em 2013. Quanto ao delineamento, três pesquisas trataram-se de estudo de campo 

descritivo, de corte transversal, utilizando entrevistas presenciais com pessoas idosas, e as 

outras três foram estudos de análise documental, retrospectivos, de corte transversal. 

 

Tabela 1. Síntese dos seis estudos sobre prevalência da violência contra a pessoa idosa no 
Brasil. 

Título do artigo 
Autor (es), 

Ano 
Âmbito Amostra Método Instrumento (s)ᵃ 

Ocorrência de maus-tratos em 
idosos no domicílio 

Gaioli e Rodrigues, 
2008 

Regional 
(Ribeirão 

Preto,SP) 

N = 5233 
Análise 

documental 

Laudos de exame 
de corpo de delito 

no IML 
Rompendo o silêncio e suas 

barreiras: um 
inquérito domiciliar sobre a 

violência doméstica 

contra idosos em área de 
abrangência do 

Programa Médico de Família de 
Niterói, 

Rio de Janeiro, Brasil 

Moraes, Apratto 

Junior, & 
Reichenheim, 2008 

Regional 

(Niterói,RJ) 
N = 322 

Pesquisa de 

campo 
CTSI 

A violência doméstica contra 
idosos nas áreas de abrangência 
do Programa Saúde da Família 

de Niterói 

Apratto Júnior, 2010 
Regional 

(Niterói,RJ) 
N = 343 

Pesquisa de 
campo 

CTSI 

Violência contra idosos no 

ambiente doméstico: 
prevalência e fatores associados 

(Recife/PE) 

Duque et al., 2012 
Regional 

(Recife,PE) 
N = 274 

Pesquisa de 
campo 

Instrumento do 
MS 

Violência contra a pessoa idosa: 
análise das notificações 

realizadas no setor saúde – 
Brasil, 2010 

Mascarenhas et al., 

2012 
Nacional N = 3593 

Análise 

documental 

Ficha do 

SIAN(Sinan Net) 

The prevalence of elder abuse in 
the 

Porto Alegre metropolitan area 
Santos et al., 2013 

Regional (Porto 
Alegre,RS) 

N = 2304 
Análise 

documental 

Arquivo 
Delegacia de 

Proteção ao Idoso 

ᵃ Acrônimos dos instrumentos: IML = Instituto Médico Legal; CTS1- Conflict Tactics Scales (Hasselmann & Reichenheim, 2003); MS 
= Ministério da Saúde; SIAN = Sistema de Informação de Agravos de Notificação – versão Net (Sinan Net). 
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Nota-se ainda que apenas um dos estudos é de âmbito nacional apresentando 

estimativas de prevalência da violência em pessoas idosas contemplando a população idosa 

do Brasil. O objetivo do estudo foi descrever notificações de violência contra os idosos 

captadas pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação – versão net (Sinan Net) 

em 2010 (Mascarenhas et al., 2012). Entre os outros cinco estudos de âmbito regional, 

constata-se uma maior disponibilidade de estudos desenvolvidos no sul e sudeste do 

Brasil: um estudo em Ribeirão Preto (SP) (Gaioli & Rodrigues, 2008), dois estudos em 

Niterói (RJ) (Moraes et al., 2008; Apratto Júnior, 2010), um em Porto Alegre (RS) (Santos 

et al., 2013) e um em Recife (PE) (Duque, Leal, Marques, Eskinazi, & Duque, 2012).  

Os artigos foram analisados considerando-se ainda os principais resultados 

encontrados no que se refere à prevalência da violência contra idosos. Conforme Tabela 2, 

o estudo de Mascarenhas et al. (2012) encontrou uma taxa de 2831 notificaçõesde 

violência doméstica contra idosos, no ano de 2010 no Brasil. No que se refere aos estudos 

de âmbito regional, apenas três dos seis artigos selecionados apresentaram taxas globais de 

violência contra as pessoas idosas no ambiente doméstico. As taxas identificadas 

denotaram certa variabilidade, oscilando entre 3,2% em Ribeirão Preto-SP (Gaioli, & 

Rodrigues, 2008), 10,1% em Niterói-RJ (Moraes et al., 2008) e 20,8% em Recife-PE 

(Duque et al., 2012). 

 

Tabela 2. Principais resultados sobre prevalência da violência contra idosos dos seis 
estudos

 
*NA= não se aplica 
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A Tabela 2 revela também que apenas três dos seis estudos avaliaram mais de um 

tipo de violência. Tendo em conta a caraterização da violência nas suas várias categorias, 

observou-se que a “violência psicológica”, a “violência física” e o “roubo” foram as 

formas mais prevalentes nos estudos (Apratto Júnior, 2010; Mascarenhas et al., 2012; 

Santos et al., 2013). Considerando-se os três estudos, nota-se que as estimativas 

identificadas para a prevalência da violência psicológica e da violência física evidenciaram 

grande amplitude. A variação entre as diferentes regiões em relação à violência psicológica 

foi de 43,2% em Niterói (RJ) (Apratto Júnior, 2010) e 9,6% em Porto Alegre (RS) (Santos 

et al., 2013). No que se refere à violência física, os dados apontaram para uma variação de 

9,6% em Niterói (RJ) (Apratto Júnior, 2010) e 11,9% em Porto Alegre (RS) (Santos et al., 

2013). 

Outra característica importante da prevalência da violência contra a pessoa idosa 

refere-se às diferenças do perfil epidemiológico segundo o sexo. Apesar de alguns 

trabalhos não apontarem diferenças estatisticamente significativas entre o sexo (Apratto 

Junior, 2010; Moraes et al., 2008) ou apontarem para uma maior prevalência da violência 

entre idosos do sexo masculino (58,6%) (Gaioli & Rodrigues, 2008), é possível encontrar 

grande quantidade de artigos que apontam para uma maior prevalência de violência contra 

mulheres. Por exemplo, a violência foi predominante nas vítimas do sexo feminino no 

estudo realizado por Mascarenhas et al. (2012), com uma percentagem de 52,3%, assim 

como no estudo de Duque et al. (2012), com uma percentagem de 23,91%. Achados 

semelhantes foram encontrados em outras pesquisas (Nogueira, Freitas, & Almeida 2011; 

Minayo 2003), que apontaram as mulheres idosas como as vítimas mais vulneráveis à 

violência. 

De acordo com Werba e Strey (2001, p.72), a violência de gênero “envolve ações 

ou circunstâncias que submetem unidirecional, física e/ou emocionalmente, visível e/ou 
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invisivelmente as pessoas em função do seu sexo”. Para Beiras, Moraes, Alencar-

Rodrigues e Cantera (2012), faz-se necessário analisar que as tendências de dominação ou 

violência não estão necessariamente inscritas na natureza masculina, mas são aprendidas 

através do processo de socialização. Logo, a violência de gênero deve ser compreendida 

em seus aspectos psicossociais como um fenômeno histórico produzido e reproduzido 

pelas estruturas sociais de dominação de gênero e reforçado pela ideologia patriarcal 

(Cantera, 2007). A violência contra a mulher é vivenciada desde muito cedo e pode ser 

uma das razões para explicar o porquê das idosas serem as maiores vítimas de violência 

intrafamiliar (Nogueira et al. 2011). Considerando esses aspectos, a OMS recomenda que 

as políticas de saúde na área do envelhecimento levem em consideração os determinantes 

de saúde ao longo de todo o ciclo de vida, sempre tendo em conta as questões de gênero e 

as desigualdades sociais (Veras, 2009). 

De modo geral, o estudo de revisão sistemática, permitiu constatar que ainda que 

seja notável o crescimento do número de pesquisas sobre a violência contra a pessoa idosa, 

na última década (Minayo et al., 2010), faz-se necessário ampliar os estudos no que diz 

respeito aos temas abordados (há uma predominância de pesquisas abordando apenas a 

violência doméstica), ao método de pesquisa e ao âmbito de abrangência. Em estudo 

desenvolvido por Sousa et al. (2010) também foi constatada escassez de dados 

epidemiológicos atualizados que expressem a verdadeira dimensão estatística da violência 

contra a pessoa idosa, além da ausência de exploração científica minuciosa das diversas 

faces do problema. Percebe-se, portanto, uma carência de estudos que considerem os 

diferentes tipos de violência (estrutural, sociopolítica, etc.) e fatores como sexo, idade e 

nível socioeconômico dos participantes. Temas como a violência urbana e o suicídio, por 

exemplo, ainda são pouco explorados na literatura científica.  

O presente estudo de revisão sistemática constatou o reduzido número de pesquisas 
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quantitativas e de base populacional no Brasil. Oliveira, Trigueiro, Fernandes e Silva 

(2013) também identificaram essa limitação em uma revisão integrativa da literatura 

produzida entre 2005 e 2009 sobre maus-tratos contra idosos. A pesquisa revelou uma 

maior prevalência de estudos desenvolvidos no Sudeste (56,25%). Segundo Espíndola e 

Blay (2007), isso dificulta o conhecimento da magnitude da violência contra a pessoa 

idosa em âmbito nacional e/ou regional. Para esses autores, isso pode ser justificado, em 

parte, pelas dificuldades que envolvem os estudos dessa natureza, especialmente no que 

concerne ao tempo e aos custos elevados. 

 

3.3. INSTRUMENTOS PADRONIZADOS DE AVALIAÇÃO DA VIOLÊNCIA 

CONTRA A PESSOA IDOSA 

 

O reconhecimento de que a violência é uma questão de saúde pública, torna cada 

vez mais evidente a necessidade dos profissionais clínicos estarem preparados para a 

identificação dos casos suspeitos e, por consequência, a relevância da criação de 

instrumentos que auxiliem esse trabalho. De acordo com Minayo et al., (2010), é possível 

verificar que a partir de 2003 houve um aumento considerável no número de estudos que 

utilizaram ou desenvolveram/validaram escalas padronizadas para avaliação e detecção da 

violência contra a pessoa idosa no Brasil. 

Segundo Paixão Jr. e Reichenheim (2006), apesar da importância da utilização de 

instrumentos para a detecção de violência contra pessoas idosas, não há protocolos ou 

instrumentos universalmente aceitos para a triagem ou avaliação da violência doméstica 

nessa população devido a sua complexidade e polissemia. Esses autores realizaram um 

estudo de levantamento dos instrumentos internacionais para avaliação de violência 

doméstica e apontaram como principais: 
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- Conflict Tactis Scale (CTS-1): é o instrumento mais antigo e de utilização mais 

frequente, originalmente, criado por Straus (1979) nos Estados Unidos para avaliar 

violência íntima em indivíduos mais jovens. Possui como objetivo mensurar as estratégias 

utilizadas pelos membros da família para resolver possíveis desavenças e, indiretamente, 

captar uma situação de violência familiar. Apresentou boas propriedades psicométricas 

com índice de consistência interna α = 0,88. É composta por questões abarcando três 

táticas para lidar com conflitos: argumentação, que consiste no uso de discussão com uso 

de linguagem moderada e sensata; agressão verbal, valendo-se do uso de insultos e 

ameaças com intenção de, simbolicamente, machucar e agredir o outro; e agressão física, 

em que a força física explícita é usada. Além de não ser diretamente criada para avaliar a 

violência contra a pessoa idosa, outra carência da CTS-1 é que ela se restringe às 

dimensões de violência física e psicológica.  

A CTS-1 foi adaptada para o contexto brasileiro por Hasselmann e Reichenheim 

(2003), porém, não focalizou a terceira idade. Os α de Cronbach apresentaram-se elevados 

para as escalas de agressão física (0,83) e verbal (0,82), e baixos para escala de 

argumentação (0,36). Da mesma forma que no instrumento original, a análise de fatores da 

versão da CTS-1 identificou três dimensões que representam as escalas de argumentação, 

de agressão verbal, de agressão física e mais uma subescala de agressão física grave. 

Apesar de não existirem, ainda, estudos de validade e confiabilidade desse instrumento na 

população idosa é possível encontrar pesquisas epidemiológicas que o utilizam como 

instrumento de rastreamento e detecção da violência contra a pessoa idosa no contexto 

brasileiro (Apratto Júnior, 2010; Moraes et al., 2008).   

- Caregiver Abuse Screen (CASE): originalmente desenvolvido por Reis e 

Nahmiash (1995) no Canadá. É um instrumento breve e de autopreenchimento que coleta 

informações específicas do cuidador, avaliando comportamentos relacionados a atos 
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violentos por parte deste em relação ao idoso. Aborda aspectos físicos, psicossociais, 

financeiros e negligência. No estudo original, os escores distinguiram agressores de não 

agressores (α = 0,71). Segundo Sousa et al. (2010), baseia-se na teoria do controle que 

justifica a violência como forma do agressor cercear ações indesejadas pela vítima. A 

construção dos itens também é consistente com a teoria de neutralização, pois justifica e 

racionaliza atos violentos pela perspectiva do agressor. É de fácil administração, com 

respostas dicotomizadas em "sim" e "não" e, na prática, pode servir como alerta, mas não 

avalia dimensões importantes, como a autonegligência, abandono e violência sexual. 

A CASE foi adaptada para o contexto brasileiro por Reichenheim, Paixão Jr. e 

Moraes (2009). A escala foi administrada a uma amostra composta por 507 pares de 

idosos/cuidadores. Diferentemente da versão original, a adaptação apontou para uma 

estrutura unidimensional com bons indicadores de validade de conteúdo (WRMR=0.985, 

RMSEA=0.056, CFI=0.967 and TLI=0.969) e consistência interna (0.85). 

- Hwalek-Sengstock Elder Abuse Screening Test (H-S/EAST): é um instrumento 

simples, com 15 itens, desenvolvido por Hwalek e Sengstock (1986), nos Estados Unidos. 

Possui o objetivo de identificar sinais diretos ou suspeita de abuso em idosos, não 

focalizando somente sintomas específicos de violência como também a captação de 

circunstâncias correlatas. Seus itens abordam quatro tipos de violência: física, psicológica, 

financeira e negligência abarcando aspectos como o risco de abuso psicológico e físico, 

violação de direitos pessoais, isolamento ou abuso financeiro por terceiros. Segundo 

Paixão Jr. e Reichenheim (2006), uma análise fatorial dos 15 itens do H-S/EAST 

identificou uma consistência interna α = 0,29. O instrumento possui três categorias 

conceituais, a saber: violação aberta dos direitos pessoais ou abuso direto; características 

do idoso que o tornam mais vulnerável ao abuso; e características de uma situação de 

abuso potencial.  É de fácil aplicação, podendo ser utilizado por um observador/aferidor 
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com pouco treinamento em violência doméstica. 

O H-S/EAST foi adaptado para o contexto brasileiro por Reichenheim, Paixão Jr. e 

Moraes (2008). Semelhante ao encontrado no instrumento original em inglês, a análise 

fatorial revelou três dimensões. Seis dos sete itens carregaram satisfatoriamente no fator 1 

"situação de abuso potencial" que apresentou consistência interna razoável (α =0,53). O 

segundo fator representando a dimensão de "violação de direitos pessoais ou abuso direto" 

teve desempenho semelhante (consistência interna, α =0,49). Ainda assim, identificou-se 

troca de itens entre estas escalas e cargas cruzadas. Uma terceira escala que deveria 

abarcar as "características de vulnerabilidade" não teve o mesmo desempenho 

(consistência interna, α =0,26). Os autores concluiram que mesmo sem mostrar 

equivalência completa, o H-S/EAST já poderia ser recomendado para uso no contexto 

brasileiro, pelo menos em parte.  

- Elder Abuse Assessment Tool (EAI-FULMER): elaborada por Fulmer (1984) nos 

Estados Unidos. O instrumento possui itens que aferem a violência física, financeira, 

abandono e negligência. Apresentou boas propriedades psicométricas (consistência interna 

α = 0,84; e coeficiente de correlação r = 0,83-0,889), no entanto, requer treinamento 

especial na área de violência para que possa ser adequadamente utilizado. Seus itens são 

dependentes de avaliação e interpretação por parte do entrevistador, além de conhecimento 

da história pregressa familiar e social do indivíduo entrevistado. Isso o torna um 

instrumento dependente de informações que nem sempre estão facilmente disponíveis em 

ambientes ambulatoriais e hospitalares. 

- Indicators of Abuse Screen (IOA): originalmente desenvolvido por Reis e 

Nahmiash (1998) no Canadá, é um instrumento relativamente simples, que avalia tanto o 

cuidador quanto o idoso. Composto de 27 itens referentes a problemas relativos ao idoso 

ou seu cuidador, indaga sobre a dependência econômica deste em relação ao idoso, 
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problemas passados que tenham relação com alguma forma de violência e dificuldades de 

relacionamento interpessoal abarcando, portanto, a violência física, psicológica, financeira 

e negligência. O instrumento possui boa validade de face e de conteúdo (α = 0,92), sendo, 

entretanto, longo para utilização em ambientes clínicos mesmo que domiciliares. Além 

disso, é necessário treinamento especial dos entrevistadores na área de violência. 

No Brasil, o conhecimento sobre a violência contra a pessoa idosa vem crescendo 

nos últimos anos, e estudos recentes sugerem que o fenômeno tem grande expressividade. 

Sua complexidade e a decorrente dificuldade no seu reconhecimento torna fundamental 

que se invista no desenvolvimento de instrumentos que possam ser utilizados em serviços 

de saúde e pesquisas (Reichenheim et al., 2008). Outro ponto que merece destaque refere-

se à maior prevalência, no contexto brasileiro, da utilização e adaptação de instrumentos 

que avaliam a violência doméstica, fato que justifica a relevância da presente tese no que 

se propõe a construção e validação de uma escala de avaliação da violência urbana contra 

pessoas idosas.   

 

3.4. VIOLÊNCIA URBANA CONTRA A PESSOA IDOSA 

 

Atualmente, é comum se observar nas comunicações cotidianas e em todas as 

formas de comunicação midiática a afirmação de que a violência é o principal problema 

enfrentado nas cidades brasileiras. Nesse contexto, o grupo das pessoas com 60 anos ou 

mais de idade está entre os mais vulneráveis a esse tipo de violência (Minayo, & 

Deslandes, 2009), aqui denominada de violência urbana.  

Uma das formas de analisar o impacto da violência urbana na vida das pessoas 

idosas é observando os indicadores de morbimortalidade por causas externas 

disponibilizados pelo Ministério da Saúde (Lima, Souza, Lima, et al., 2010). No que se 
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refere às taxas de mortalidade, em 2008, 20.303 idosos morreram por causas externas 

(acidentes e violência), o que representou 3,1% das mortes dessas pessoas no Brasil, 

ocupando a sétima causa de óbitos nessa faixa etária (Ribeiro et al., 2012). Em 2001, a 

taxa de mortalidade por causas externas entre as pessoas com 60 anos ou mais foi de 97 

idosos mortos para cada 100 mil habitantes e em 2009 esse número aumentou para 110,3 

(IBGE, 2012). 

Estudo desenvolvido por Minayo e Deslandes (2009) em cinco capitais brasileiras 

(Recife, Rio de Janeiro, Manaus, Curitiba e Brasília) identificou que as pessoas de 20 a 29 

anos (sobretudo em Recife e no Rio de Janeiro) e de 60 ou mais anos de idade, 

(especialmente no Distrito Federal, Manaus e Curitiba) eram as mais afetadas pela 

mortalidade por causas externas. Informações disponibilizadas pelo DataSUS 

(Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde) apontam que em 2012 

ocorreram 25.700 mortes de pessoas idosas por causas externas no Brasil, o que representa 

quase 17% do total de mortes por essa causa. Do total de mortes ocorridas no Estado da 

Paraíba em 2012 (3.193) por causas externas, 436 foram de pessoas com 60 anos ou mais 

de idade, o que representa mais de 13% do total. Desse total, 60 foram devidas a agressões 

e 154 a acidentes de transporte (Brasil, 2012). 

De acordo com Ribeiro e Barter (2010), os registros disponibilizados pelo 

Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (Datasus) evidenciam que em 

2008 foram 122.065 internações de idosos por causas externas; entre elas, 49,5% se 

referem a quedas, 7,2% a acidentes de transporte e 11,5% a causas externas não 

classificadas. As internações por agressão representaram nesse mesmo ano 1,6% dessas 

hospitalizações. Em 2009, as causas violentas perfizeram 6% das hospitalizações de idosos 

no país; na capital do Rio de Janeiro representaram 6,8% do total de idosos internados 

(Brasil, 2010b).  



66 
 

Segundo Minayo (2003), pode-se observar uma convergência entre as causas 

externas específicas de mortalidade de idosos, entre os motivos de internação por maus-

tratos e as expressões de violência, muito mais amplas, difusas, naturalizadas e 

reproduzidas na cotidianeidade das relações sociais nos diferentes contextos sociais. 

Mortes no trânsito e quedas, por exemplo, resultam, na maioria das vezes, de negligências, 

omissões e maus-tratos (Sousa et al., 2010). 

Vale salientar, contudo, que os estudos que usam como fonte de dados os sistemas 

oficiais de informação sobre violência e acidentes (como boletins de ocorrência e laudos 

de exame de corpo de delito fornecidos pela Secretaria de Segurança Pública; e fichas 

preenchidas na atenção hospitalar e ambulatorial disponibilizados pelas Secretarias 

Estaduaise Municipais de Saúde) fornecem dados importantes sobre o problema, mas 

também apresentam limitações que devem ser consideradas. As bases de dados são 

estaduais, não unificadas e não integradas, a subnotificação é expressiva e são poucas as 

pesquisas de campo sobre o assunto (IBGE, 2012). No Brasil, informações sobre doenças, 

lesões e traumas de causas violentas em idosos são pouco consistentes, fato observado 

também na literatura internacional, que ressalta elevada subnotificação em termos 

mundiais, com estimativas que descrevem que 70% das lesões e traumas sofridos pelos 

idosos não compõem as estatísticas reais (Sousa et al., 2010). De acordo com Njaine, 

Souza, Minayo e Assis (1997), é fácil verificar que não há consenso sobre a evolução dos 

indicadores sobre violência e criminalidade. Dentre os vários fatores que influenciam a 

credibilidade de tais indicadores, os autores destacam: a inexistência de uniformidade nos 

critérios utilizados para a realização dos registros, a conhecida subnotificação das 

ocorrências e a manipulação das estatísticas com objetivos políticos. 

De maneira geral, os estudos que recorrem aos dados de denúncias em delegacias 

são subnotificados, principalmente porque os idosos, de modo geral, não denunciam 
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abusos e agressões sofridas. Geralmente, há ausência de percepção dos idosos sobre o que 

seja o fenômeno da violência, além de constrangimento e medo de denunciá-la, temendo a 

repressão por parte de seus cuidadores, que, frequentemente, são os próprios agressores 

(Santos et al., 2013; Oliveira et al., 2012; Shimbo, Labronici, & Mantovani, 2011).  

No que se refere aos dados advindos dos sistemas nacionais de informações da 

atenção hospitalar e ambulatorial, alguns estudos revelam que ainda são grandes as 

dificuldades enfrentadas nesse contexto, no que se refere à detecção e ao enfrentamento 

desses casos. A pesquisa realizada por Shimbo et al. (2011) verificou que, para os 

integrantes da equipe da Estratégia Saúde da Família, o entendimento sobre a defesa do 

idoso não era claro e eles tinham poucas alternativas para intervir no problema da 

violência. Resultados semelhantes foram encontrados por Araújo, Cruz e Rocha (2013), ao 

estudarem as representações sociais da violência na velhice entre agentes comunitários de 

saúde e profissionais de saúde, inseridos na Estratégia Saúde da Família, em Parnaíba-

Piauí. Os autores verificaram que esses profissionais apresentaram dificuldades na 

elaboração da ficha de notificação, ao perceberem sinais de violência e sentiram-se 

despreparados para o manejo dessas situações. 

Como se pode constatar a partir dos elementos destacados neste capítulo, os dados 

sobre violência contra as pessoas idosas no Brasil são historicamente escassos, não 

integrados e complexos de sistematizar. Além de se observar estatísticas de mortes e 

internações por causas violentas, é necessário enfatizar a existência de muitos eventos não 

fatais como agressões físicas e psicológicas que revelam abusos e negligências a que estão 

expostos os idosos no contexto familiar, na comunidade e nas instituições, mas que não 

são notificadas. Por esse motivo, é difícil ter a exata noção das vivências de violência 

urbana dos idosos brasileiros apoiando-se apenas nos dados oficiais de morbimortalidade 

por causas externas divulgados pelos órgãos oficiais (Ribeiro & Barter, 2010). 
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Como já assinalado, a violência é um processo social relacional complexo e 

diverso. É um processo relacional, pois deve ser entendido na estruturação da própria 

sociedade e das relações interpessoais, institucionais e familiares. É um processo 

diversificado em suas manifestações: familiares, individuais, coletivas, no campo e na 

cidade, entre os diferentes grupos e segmentos, e atinge tanto o corpo como a psique das 

pessoas (Faleiros, 2007). Portanto, ainda que seja notável o crescimento do número de 

pesquisas sobre a violência contra a pessoa idosa na última década (Minayo et al., 2010), 

faz-se necessário ampliar os estudos no que diz respeito aos temas abordados e ao método 

de pesquisa. Temas como a violência urbana são pouco explorados na literatura científica, 

apensar de se fazerem cada vez mais presentes no cotidiano dos idosos. 

 

3.5. POLÍTICAS PÚBLICAS E A VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA IDOSA 

 

No que se refere especificamente às políticas públicas de saúde para a população 

idosa, constata-se que já existe o reconhecimento dos impactos negativos da violência 

sobre a saúde e da necessidade de estudos e de intervenções sobre os seus determinantes 

sociais na população idosa. Essas ações são colocadas como prioridades pela Organização 

Pan-Americana da Saúde, com a finalidade de diminuir as iniquidades em saúde derivadas 

dos comportamentos violentos. Ainda de acordo com essa organização, “a Saúde deve 

assumir sua responsabilidade na abordagem da violência a partir do tratamento apropriado 

das vítimas, da geração de informação de qualidade, até a liderança, facilitação e 

participação com outros setores da sociedade na definição e execução de políticas públicas 

integradas de prevenção de violência, promoção da saúde e de uma cultura pela paz e pela 

vida” (Brasil, 2008, p. 4).  

Os principais documentos que abordam as questões ligadas à prevenção e 



69 
 

enfrentamento da violência na população idosa do Brasil são: a Política Nacional do Idoso 

instituída pela Lei nº 8.842, de janeiro de 1994 (Brasil, 1994); a Portaria GM/MS Nº 737 

de 16/05/01 que institui a Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por 

Acidentes e Violências (Brasil, 2001); a própria Política Nacional de Saúde da Pessoa 

Idosa criada pela Portaria Nº 2.528 de 19/10/06 (Brasil, 2006b); e a Lei 10.741 de 1º de 

outubro de 2003, denominada de Estatuto do Idoso (Brasil, 2003).  

No âmbito da Política Nacional do Idoso encontramos o “Plano de Ação para o  

Enfrentamento da Violência Contra a Pessoa Idosa”. Ele reconhece que significativa 

parcela da população idosa encontra-se em situação de abandono ou sendo vítima de maus 

tratos praticados, na maioria das vezes, pelos seus próprios familiares. Nesse sentido, o 

objetivo do Plano é promover ações que levem ao cumprimento do Estatuto do Idoso, que 

tratem do enfrentamento da exclusão social e de todas as formas de violência contra esse 

grupo social. 

A Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violências 

reconhece que os idosos constituem um dos grupos especialmente vulneráveis aos 

atropelamentos e maus tratos. Segundo Lima, Souza, Lima, et al. (2010), o texto possui 

sete diretrizes, das quais quatro fazem referência à assistência à saúde em situações de 

violência: sistematização, ampliação e consolidação do atendimento pré-hospitalar; 

assistência interdisciplinar e intersetorial às vítimas de acidentes e de violências; 

estruturação e consolidação do atendimento voltado à recuperação e à reabilitação; 

capacitação de recursos humanos. De acordo com Ribeiro et al. (2012), o documento prevê 

especificamente a monitorização da ocorrência de acidentes e de violências, bem como a 

ampliação e consolidação do atendimento nos níveis pré-hospitalar, hospitalar e de 

reabilitação.  

A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa ressalta que o governo, as 
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organizações internacionais e a sociedade civil devem aproveitar todas as oportunidades 

para realizar ações integradas de combate à violência doméstica e institucional contra os 

idosos. Já o Estatuto do Idoso, em seu art. 4º determina que “Nenhum idoso será objeto de 

qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo 

atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei”. Para os 

efeitos desta Lei, considera-se violência contra o idoso qualquer ação ou omissão praticada 

em local público ou privado que cause morte, dano ou sofrimento físico ou psicológico a 

uma pessoa idosa. O artigo 19 determina ainda que “Os casos de suspeita ou confirmação 

de violência praticada contra idosos serão objeto de notificação compulsória pelos serviços 

de saúde públicos e privados à autoridade sanitária, bem como serão obrigatoriamente 

comunicados por eles a quaisquer dos seguintes órgãos: autoridade policial; Ministério 

Público; Conselho Municipal do Idoso; Conselho Estadual do Idoso; Conselho Nacional 

do Idoso”. 

Observa-se que, de modo geral, essas políticas e leis preconizam, entre outras 

questões, a promoção do envelhecimento ativo com adoção de comportamentos e 

ambientes saudáveis; o direito à atenção integral à saúde através do Sistema Único de 

Saúde (SUS), com ações intra e intersetoriais; a capacitação dos recursos humanos e a 

orientação dos cuidadores e familiares assegurando a qualidade da atenção oferecida; a 

obrigação da notificação dos casos suspeitos ou confirmados de violência aos órgãos 

públicos e as ações de prevenção desses agravos (Ribeiro et al., 2012). 

No entanto, de acordo com Fernandes e Soares (2012), muitas são as políticas 

focalizadas no idoso, porém, as dificuldades na implementação abrangem desde a captação 

precária de recursos ao frágil sistema de informação para a análise das condições de vida e 

de saúde, como também a capacitação inadequada de recursos humanos. Lima, Souza, 

Lima, et al. (2010) realizaram uma análise diagnóstica dos serviços de saúde com relação à 
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atenção aos idosos vítimas de acidentes e violência no Recife. A partir da pesquisa 

identificaram que, em 2006, o atendimento pré-hospitalar para idosos vítimas de acidentes 

e violência foi relatado apenas pelo Programa de Saúde da Família, sendo 31 casos por 

violências e 18 por acidentes; para o atendimento hospitalar, 7,2% corresponderam ao 

atendimento de idosos, e desses, 27% acidentes e 10% violência; em reabilitação não 

houve registro de atendimento a idosos vítimas de acidentes e violência. Entre as 

conclusões da pesquisa, os autores destacaram que as diretrizes das políticas públicas de 

saúde e desenvolvimento da pessoa idosa são contempladas apenas parcialmente e o 

atendimento é deficiente em relação a diversos aspectos, como protocolos clínicos; 

notificação; suporte aos idosos, cuidadores e vitimizadores; e capacitação profissional. 

Pesquisa realizada por Ribeiro et al. (2012) também identificou que a implantação 

e a implementação das principais políticas públicas dirigidas ao atendimento de saúde 

prestado pelos serviços próprios e conveniados do SUS a idosos em situação de violência 

no município do Rio de Janeiro é diferenciada entre as unidades: são mais cumpridas nas 

do nível pré-hospitalar e hospitalar e menos nas de reabilitação. Como desafios aos 

serviços estão: a capacitação dos profissionais para identificar, atender e notificar os casos 

de violência; incluir o tema na atenção ao idoso; dar visibilidade às especificidades da 

atenção à mulher idosa; apoiar e orientar as famílias para o cuidado, criando estratégias 

para resgatar os laços afetivos; vigiar as alterações que levam a incapacidades funcionais; 

e, promover a qualidade de vida do idoso. 
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CAPÍTULO 4. QUALIDADE DE VIDA E ENVELHECIMENTO 
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Na contemporaneidade, o termo “qualidade de vida” é uma expressão amplamente 

presente no cotidiano das pessoas. Segundo Ribeiro e Coutinho (2011a), trata-se de um 

conceito polissêmico, que se aplica a vários âmbitos e, por isso, tem recebido uma 

variedade de definições ao longo dos anos. Em função disso, existe certa dificuldade em 

chegar a um acordo quanto ao que realmente significa. Para as autoras, essa dificuldade 

parece estar relacionada ao fato de se perceber que o significado deste conceito varia de 

uma cultura para outra, de um indivíduo para outro, e em tempos diferentes. 

Considerando a complexidade do conceito qualidade de vida, no presente capítulo 

serão abordados quatro aspectos do fenômeno na busca de uma melhor compreensão sobre 

a perspectiva adotada neste trabalho. O primeiro ponto destacado refere-se à evolução do 

conceito de qualidade de vida (QV) ao longo do tempo e às suas principais definições no 

âmbito da saúde, especialmente, na Psicologia. O segundo tema destacado refere-se às 

especificidades do construto QV em sua relação com o processo de envelhecimento 

humano. O terceiro tópico deste capítulo versa sobre as possibilidades de mensuração 

desse construto, com destaque para o instrumento utilizado na presente tese. Por fim, o 

quarto tópico trata dos principais resultados encontrados em estudos recentes sobre a QV 

da pessoa idosa e seus principais correlatos.    

 

4.1. QUALIDADE DE VIDA: EVOLUÇÃO HISTÓRICA DE UM CONCEITO 

 

A expressão “qualidade de vida” ocupa uma posição de destaque nos discursos 

contemporâneos. Segundo Gimenes (2013), é muito comum ouvir nas conversas das 

pessoas, nas preleções dos profissionais de saúde ou nas propagandas de produtos 

farmacêuticos referências à importância de se buscar qualidade de vida, seja a partir de 

mudanças nos estilos de vida, de promessas de aumentar a qualidade de vida através do 
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consumo de determinadas substâncias ou das técnicas especializadas de profissionais. 

No entanto, se considerado em sua forma ampla, o conceito de qualidade de vida 

não é algo novo e característico apenas das sociedades modernas. A preocupação com o 

“viver melhor” pode ser encontrada na Antiguidade Clássica e Idade Média. Filósofos e 

estudiosos como Aristóteles, Hipócrates e Santo Agostinho já tratavam do assunto. Para 

Aristóteles, a própria natureza dota todos os animais de instrumentos próprios para viver 

melhor. Para ele, portanto, o viver melhor seria um simples exercício da própria natureza 

fazendo-se necessário, contudo, a prática da virtude durante toda a vida para que se 

alcançasse o objetivo de uma vida melhor. Hipócrates defendia a ideia de que o ser 

humano deveria utilizar sua inteligência para viver bem. Deveria preservar sua saúde e 

valer-se dos conhecimentos próprios quando essa saúde estivesse ameaçada (Assumpção 

Júnior, 2010).  

Na Idade Média, também prevaleceu a ideia de cuidar do estilo de vida como regra 

para viver melhor, associada ao ponto de vista da corrupção da carne, com o carnal 

transformando-se em sexual. Observa-se então, nesse período, uma oposição entre o prazer 

da carne e o engrandecimento do espírito. Santo Agostinho, por exemplo, criticava a 

luxúria relacionando-a ao excesso e à abundância. O excesso era associado à carne e à 

bebida, enquanto a abundância se referia à riqueza (Assumpção Júnior, 2010). 

Após a Segunda Guerra Mundial, surge o conceito qualidade de vida ligado à 

prosperidade econômica e ao aumento do poder aquisitivo. Com o desenvolvimento 

tecnológico ligado aos meios de produção e de consumo, surge uma visão diferenciada 

sobre a qualidade de vida. Nesse contexto, o conceito de qualidade de vida foi associado à 

aquisição de bens materiais, passando-se a buscar índices para sua mensuração. Esses 

índices eram inicialmente genéricos e se referiam à expectativa de vida e mortalidade 

infantil, por exemplo (Assumpção Júnior, 2010). Para Ribeiro (2011), nesta perspectiva, 
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prevalecia uma corrente essencialmente economista, que analisava o crescimento 

econômico das sociedades, através da evolução do respectivo PIB, traduzindo, de forma 

global, o crescimento econômico. Nessa abordagem, o crescimento econômico era 

sinônimo de qualidade de vida e não contemplava diversos aspectos fundamentais que 

permitissem analisar o desenvolvimento e a saúde dos indivíduos. 

Segundo Kluthcovsky e Takayanagui (2010), com o passar dos anos, o conceito 

ampliou-se ainda mais e passou a significar, além do crescimento econômico, o 

desenvolvimento social, como educação, saúde e lazer. Com isso, passa-se a valorizar 

fatores como satisfação, qualidade dos relacionamentos, realização pessoal, percepção de 

bem-estar, possibilidades de acesso a eventos culturais, oportunidades de lazer, entre 

outros aspectos como felicidade, solidariedade e liberdade. Segundo Vieira (2012), 

constata-se uma crescente mudança dos enfoques no que concerne aos aspectos 

constituintes da qualidade de vida, pois, cada vez mais, pretendem-se considerar, além dos 

aspectos objetivos, os subjetivos. 

A partir da década de 1970, emerge o desenvolvimento do conceito de qualidade de 

vida aliado ao de saúde. Entre alguns dos fatores que contribuíram para isso, Fleck (2008) 

destaca: a) a divulgação de estudos norte americanos que apontaram para a ausência de 

relação linear entre ganhos materiais (riqueza) e percepção de bem estar, felicidade e saúde 

mental; b) a inclusão de aspectos de natureza social e cultural – entre eles, índices de 

mortalidade infantil e produto interno bruto – como indicadores de saúde, e não apenas os 

tradicionais parâmetros econômicos; c) a insuficiência das medidas objetivas de desfecho 

em saúde, principalmente nos casos de doenças crônicas onde a cura não era o objetivo e; 

d) a preocupação com a humanização no atendimento, no sentido de recolocar a relação 

médico-paciente como responsável pelo sucesso das intervenções na área da saúde, 

contribuiu para o desenvolvimento de parâmetros de avaliação que levem em conta esse 
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fenômeno.  

Minayo, Hartz e Buss (2000) apontam que o discurso da relação entre saúde e 

qualidade de vida existe desde o nascimento da medicina social. Estudos realizados ao 

longo do século XX (Mckeown, 1982; Breilh et al., 1990; Nuñez, 1994) começaram a 

referendar esta tese e dar subsídios para políticas públicas e movimentos sociais. Nesse 

contexto, a visão da intrínseca relação entre condições e qualidade de vida e saúde fez com 

que fosse adotada como estratégia central o conceito de promoção da saúde. Esse conceito 

foi definido, tomando como base a concepção atual sobre os determinantes da saúde: l) o 

estilo de vida; 2) os avanços da biologia humana; 3) o ambiente físico e social e 4) 

serviços de saúde.  

Diante do exposto, percebe-se que o conceito de qualidade de vida transita em um 

campo semântico polissêmico discutido e estudado em diferentes áreas do conhecimento 

como Economia, Sociologia, Medicina e Psicologia. Segundo Minayo et al. (2000), é um 

conceito formado pelas noções de modo, condições e estilos de vida e pelas ideias de 

desenvolvimento sustentável e ecologia humana, o que indica também sua relação com o 

campo da democracia, do desenvolvimento e dos direitos humanos e sociais.  

Na área da Economia, o termo QV é associado à renda per capta, que funciona 

como um indicador do grau de acesso das populações aos benefícios da Educação, da 

Medicina e dos Serviços Sociais. Para a Sociologia, o conceito de qualidade de vida inclui 

um conjunto de indicadores econômicos e de desenvolvimento sociocultural identificados 

como nível ou padrão de vida de uma população. Já para a Medicina, o termo é associado à 

relação custo-benefício, inerente à manutenção da vida de enfermos crônicos e terminais, 

tanto do ponto de vista do bem-estar e dos direitos individuais quanto dos interesses e dos 

valores da sociedade. Em Psicologia, especialmente Psicologia Social, a referência mais 

forte é à experiência subjetiva de qualidade de vida, ou seja, buscando compreender como 
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o sujeito percebe ou representa o construto (Neri, 2008). 

Adotando a perspectiva da Psicologia Social, Coutinho, Franken e Ramos (2007) 

afirmam que qualidade de vida não é o reflexo direto das condições reais e objetivas da 

vida das pessoas, mas da avaliação que cada um faz a respeito dessas condições. Dessa 

forma, têm-se os elementos subjetivos, entendidos como não materiais (amor, liberdade, 

inserção e realização social), e os objetivos, representativos dos elementos materiais 

(alimentação, habitação, educação, trabalho, saúde e lazer), que têm como referências 

noções relativas de conforto, bem-estar e realização individual e coletiva. 

Face ao exposto, é possível concluir que, no que concerne ao conceito de qualidade 

de vida, a diversidade de noções se une em uma resultante social que reflete a construção 

coletiva dos padrões de conforto e tolerância que determinada sociedade estabelece como 

parâmetros para si (Minayo et al., 2000). Nesse sentido, ela é um construto difícil de ser 

definido e medido porque valores culturais, éticos, religiosos e pessoais influenciam a 

forma como é percebida (Paskulin, Córdova, Costa, & Vianna, 2010). De acordo com 

Minayo et al. (2000), a relatividade da noção de QV aporta-se em pelo menos três 

aspectos: O primeiro é histórico, ou seja, em determinado tempo de seu desenvolvimento 

econômico, social e tecnológico, uma sociedade específica tem um parâmetro de qualidade 

de vida diferente da mesma sociedade em outra etapa histórica. O segundo é cultural. 

Certamente, valores e necessidades são construídos e hierarquizados diferentemente pelos 

povos, revelando suas tradições. O terceiro aspecto se refere às estratificações ou classes 

sociais. Os estudiosos que analisam as sociedades em que as desigualdades e 

heterogeneidades são muito fortes mostram que os padrões e as concepções de bem-estar 

são também estratificados: a ideia de qualidade de vida está relacionada ao bem-estar das 

camadas superiores e à passagem de um limiar a outro. 

Autores como Schwartzmann (2003), Klatchoian, Len, Terreri e Hilário (2010) e 
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Januário, Serassuelo Junior, Liutti, Decker e Molari (2011) também apontam para a 

relatividade histórico-cultural do conceito de QV e de suas manifestações. Para eles, existe 

uma variabilidade das propriedades inerentes à qualidade de vida em distintos momentos 

do ciclo vital, bem como mudanças em suas dimensões em função da influência de 

variáveis como gênero, idade, estado socioeconômico e cultura. 

Segundo Giannakopoulos et al. (2009), qualidade de vida pode ser definida como 

um construto multidimensional que inclui a saúde física, o bem-estar psicológico, o nível 

de independência e as relações do indivíduo com seu ambiente e contexto social. Para 

Minayo et al. (2000), qualidade de vida é uma noção eminentemente humana, que tem sido 

aproximada ao grau de satisfação encontrado na vida familiar, amorosa, social e ambiental 

e à própria estética existencial. Pressupõe a capacidade de efetuar uma síntese cultural de 

todos os elementos que determinada sociedade considera seu padrão de conforto e bem-

estar.  

Segundo os autores acima, o termo abrange muitos significados que refletem 

conhecimentos, experiências e valores de indivíduos e coletividades que a ele se reportam 

em variadas épocas, espaços e histórias diferentes sendo, portanto, uma construção social 

com a marca da relatividade cultural. Embora pareça ser um fenômeno puramente 

simbólico em função dos elementos de subjetividade e de incorporação cultural que 

contém existem alguns parâmetros materiais na construção da noção de qualidade de vida 

que a tornam também passível de apreciação objetiva e universal. Segundo os autores, o 

patamar material mínimo e universal para se falar em qualidade de vida diz respeito à 

satisfação das necessidades mais elementares da vida humana: alimentação, acesso à água 

potável, habitação, trabalho, educação, saúde e lazer; elementos materiais que têm como 

referência noções relativas de conforto, bem-estar e realização individual e coletiva. No 

mundo ocidental atual, por exemplo, é possível dizer também que desemprego, exclusão 
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social e violência são, de forma objetiva, reconhecidos como a negação da qualidade de 

vida. Trata-se, portanto, de componentes passíveis de mensuração e comparação, mesmo 

levando-se em conta a necessidade permanente de relativizá-los culturalmente no tempo e 

no espaço. 

Embora haja diferentes definições, sabe-se que a noção de qualidade de vida se 

trata de um conceito multidimensional, que inclui bem-estar (material, físico, emocional, 

social e produtivo) e satisfação em várias áreas da vida (Barros, Gropo, Petribú, & Colares, 

2008). Apesar das diferentes definições para o termo, segundo Paskulin et al. (2010), 

existe concordância entre grande parte dos autores de que, para avaliar QV, é necessária a 

utilização de uma abordagem multidimensional e que as dimensões que constituem o 

construto mais citadas são: a física, a psicológica, a social e a espiritual.  

Na presente tese, adota-se a definição de qualidade de vida elaborada pela OMS 

por se considerar que é a que melhor traduz a complexidade do construto em seus aspectos 

subjetivos e objetivos. Para a OMS, a qualidade de vida é definida como "a percepção do 

indivíduo de sua posição na vida no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele 

vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações" (WHO, 1995, 

p. 1405). Como se pode perceber, a definição adotada pela OMS baseia-se nos 

pressupostos de que qualidade de vida é um construto subjetivo (percepção do indivíduo 

em questão), multidimensional (envolvem aspectos físicos, psicológicos, sociais e 

espirituais) e composto por dimensões positivas e negativas (para uma boa qualidade de 

vida, é necessário que alguns elementos estejam presentes, e outros, ausentes. Exemplo: 

mobilidade e dor).  

Segundo Fleck (2000), o conceito de qualidade de vida elaborado pela OMS é um 

conceito amplo que abrange a complexidade do construto e inter-relaciona o meio 

ambiente com aspectos físicos, psicológicos, nível de independência, relações sociais e 
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crenças pessoais. Ela reflete a natureza subjetiva da avaliação que está imersa no contexto 

cultural, social e de meio ambiente. Segundo o autor, nessa definição o que está em 

questão não é a natureza objetiva do meio ambiente, do estado funcional ou do estado 

psicológico, ou ainda como o profissional de saúde ou um familiar avalia essas dimensões: 

é a percepção do próprio sujeito que está sendo levada em consideração. 

 

4.2. QUALIDADE DE VIDA E ENVELHECIMENTO 

 

Sabe-se que o envelhecimento humano é definido como um processo natural, 

irreversível, de perdas e ganhos que atingem todas as áreas da vida do ser humano: física, 

psicológica e social. Para Carvalho et al. (2010), trata-se de um processo dinâmico e 

progressivo, com alterações morfológicas, funcionais e bioquímicas que reduzem a 

capacidade de adaptação homeostática às situações de sobrecarga funcional, modificando 

gradativamente o organismo e deixando-o mais frágil às agressões intrínsecas e 

extrínsecas.  

Como consequências das alterações típicas desse processo, condições como 

presença de demência, fraturas de quadril, acidentes vasculares cerebrais, doenças 

reumatológicas e deficiências visuais são comuns em pessoas idosas e reduzem a 

capacidade do indivíduo de superar os desafios ambientais (Caldas, 2003). Segundo Torres 

et al. (2010), as alterações fisiológicas, psicológicas e sociais próprias do envelhecimento 

geram limitações na realização de atividades de vida diária e nas interações psicossociais 

influenciando negativamente na qualidade de vida das pessoas idosas.  

Faz-se importante, contudo, destacar que todas as alterações citadas não ocorrem 

da mesma maneira e com a mesma intensidade para todos os idosos. Seus efeitos podem 

ser minimizados pela assimilação de um estilo de vida físico e intelectual ativo (Torres et 
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al., 2010) ou pela presença de suporte familiar e social, por exemplo. Segundo Carvalho et 

al. (2010), as alterações provocadas pelo processo de envelhecimento são influenciadas por 

fatores genéticos, estilo de vida e características sócio e psicoemocionais.  

Corroborando essa perspectiva, grande parte dos estudos sobre o desenvolvimento 

humano tem-se apoiado na perspectiva teórica do desenvolvimento de curso de vida, 

proposta por Baltes, Reese e Lipsitt (1980). Esta abordagem entende o desenvolvimento 

como um processo multidirecional e multifuncional, influenciado pelo contexto histórico, 

abrangendo todo o curso de vida. De acordo com Silva e Günther (2000), para os autores 

que defendem essa perspectiva, ao longo de todo o desenvolvimento humano, inclusive na 

velhice, ocorre um constante equilíbrio entre ganhos e perdas, que resulta numa 

variabilidade intra-individual e em plasticidade individual. 

O que está claro é que, com o rápido crescimento demográfico da população 

brasileira acima de 60 anos nas últimas décadas, estabelecem-se alterações nos padrões de 

saúde gerais, com a redução da morbidade e mortalidade por doenças infecciosas, 

paralelamente ao aumento da prevalência de doenças crônicas não transmissíveis. Desta 

forma, os indicadores de saúde tradicionais tornam-se insuficientes para avaliar o nível de 

bem-estar de uma determinada população, especialmente quando nos referimos às pessoas 

idosas. Os sinais e sintomas clássicos do adoecer mostram-se incapazes de expressar 

aspectos da vida que são cada vez mais considerados nas avaliações de saúde de um 

indivíduo ou de um grupo de indivíduos. Esses aspectos estão relacionados ao mundo 

psíquico e social das pessoas, especialmente no caso de doenças crônicas (Campolina, 

Dini, & Ciconelli, 2011).  

Nesse contexto e sob influência do conceito de Saúde da Organização Mundial da 

Saúde (OMS), o construto qualidade de vida passou a ser incorporado como parâmetro 

importante para a avaliação dos estados de saúde a partir da década de 60 (Bowling, 2009). 
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Em função do aumento acentuado da expectativa média de vida do ser humano em países 

desenvolvidos e em desenvolvimento, constata-se um interesse e um investimento cada 

vez maior em pesquisas e intervenções que promovam a melhoria ou manutenção da saúde 

e da qualidade de vida na velhice (Bowling, 2009). Para Fleck, Chachamovich e Trentini 

(2006), a investigação sobre as condições que garantem uma boa qualidade de vida na 

velhice, bem como as variações que o processo de envelhecimento admite, revestem-se de 

grande importância científica e social. Segundo Alencar, Aragão, Ferreira e Dantas (2010), 

a qualidade de vida de idosos tem sido foco de muitos estudos e pesquisas nas últimas 

décadas. Esses estudos vêm crescendo em importância, entre outros motivos, por permitir 

uma melhor compreensão do envelhecimento e dos binômios velhice/bem-estar e 

velhice/doença; por gerar a criação de alternativas de intervenção visando o bem-estar de 

pessoas idosas; e por servir como medida na avaliação de intervenções terapêuticas e da 

prática assistencial cotidiana na área da saúde.  

Em 2014 foi divulgado, pela organização britânica HelpAge International, o Índice 

Global de Envelhecimento - AgeWatch 2014 (Gorman & Knox-Vydmanov, 2014). Ele 

classifica 96 países segundo o bem-estar social e econômico das pessoas idosas a partir da 

avaliação de fatores como renda, saúde, transportes e segurança e de conjuntos de dados 

internacionais elaborados pelo Departamento das Nações Unidas de Assuntos Econômicos 

e Sociais, o Banco Mundial, a Organização Mundial da Saúde, Organização Internacional 

do Trabalho, da UNESCO e da Gallup World Poll. De acordo com esse índice, o Brasil 

ocupa o 58º lugar no ranking de qualidade de vida para as pessoas idosas, posição abaixo 

da média global. Entre os países da América Latina, apresentou a melhor taxa de bem-estar 

na velhice e uma alta taxa de cobertura previdenciária (86,3%). No que se refere à área da 

saúde apresentou índices moderados ficando em 43º no ranking geral com uma esperança 

de vida após os 60 anos de 21 anos (um ano a menos do que a média dos países da 
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América Latina). Por fim, foi considerado abaixo da média regional em dois dos quatro 

indicadores; segurança (28%) e satisfação com o transporte público (45%). 

De modo geral, esse documento permite refletir sobre a situação das pessoas idosas 

no Brasil, apontando para avanços nas políticas relacionadas à seguridade social e saúde, 

bem como para a necessidade de melhorias em setores como a educação e o ambiente 

social. Esses dados reforçam a importância de desenvolver estudos que visem avaliar a 

qualidade de vida de pessoas idosas, seja com o objetivo de identificar os efeitos de 

tratamentos específicos ou a eficácia do atendimento prestado pelos serviços de saúde no 

bem-estar dessa população. 

 

4.3. INSTRUMENTOS PADRONIZADOS DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE 

VIDA DA PESSOA IDOSA 

 

No campo das ciências da saúde e do comportamento, avaliar a qualidade de vida 

de uma pessoa não é tarefa simples. Isso porque o construto qualidade de vida é 

considerado por muitos estudiosos como um construto complexo e multifacetado (Januário 

et al., 2011; Paskulin et al., 2010; Klatchoian et al., 2010; Giannakopoulos et al., 2009; 

Bowling, 2009; Barros et al., 2008), reflexo da avaliação subjetiva que cada pessoa faz a 

respeito das condições objetivas de vida (Coutinho et al., 2007) e que admite uma 

diversidade de significados, com variadas abordagens teóricas e inúmeros métodos para 

medida do conceito (Kimura & Silva, 2009).  

A natureza multifacetada do fenômeno qualidade de vida gera desafios particulares 

para a construção de medidas. Segundo Lima e Portela (2010), de modo geral, as escalas 

de qualidade de vida relacionadas com saúde incluem avaliações de capacidade funcional, 

do estado de saúde, de bem-estar psicológico, de redes de apoio social, de satisfação e 
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estado de ânimo.  O conceito de qualidade de vida relacionado com saúde refere-se, 

principalmente, à dimensão qualitativa da funcionalidade. Pode ser considerado também 

como avaliação de estado de saúde subjetivo, pois pontua aspectos das experiências 

vividas pelo indivíduo que são decorrentes de alguma intervenção de cuidado em saúde. 

De acordo com Kimura e Silva (2009), além das dificuldades gerais enfrentadas na 

construção de instrumentos que meçam a QV das pessoas, quando se trata de pessoas 

idosas as peculiaridades aumentam. O próprio processo de envelhecimento e o aumento da 

fragilidade podem ter efeitos em várias áreas da vida ampliando as dimensões a serem 

consideradas ao se avaliar a QV nessa população. Com isso, pesquisas com populações 

mais velhas ainda sofrem da falta de instrumentos de QV genéricos que são 

verdadeiramente aplicáveis a este grupo. 

Entre os principais instrumentos que são utilizados para mensurar a qualidade de 

vida de pessoas idosas e que estão disponíveis para a investigação psicológica na literatura 

específica, é possível citar: 

A CASP-19, desenvolvida por Hyde, Wiggins, Higgs e Blane (2003). O 

instrumento mede a satisfação das necessidades de qualidade de vida no início da velhice. 

A escala é baseada em modelos da teoria de satisfação de necessidades e auto-realização e 

foi testada com grupos focais e uma pesquisa com pessoas idosas entre 65–75 anos. É uma 

escala de auto-relato contendo 19 itens que cobre quatro domínios inseparáveis e não 

hierárquicos da vida; Controle (4 itens), Autonomia (5 itens), Auto-realização (5 items) e 

Prazer (5 itens). Possui uma escala de resposta do tipo Likert com quatro pontos variando 

de “Frequentemente” a “Nunca”. As pontuações da escala variam de 0 (ausência completa 

de QV) para 57 (satisfação total em todos os quatro domínios). Os domínios têm alfas de 

Cronbach entre 0,6 e 0,8. As correlações entre os quatro domínios vão de 0,4 a 0,7. Já foi 

traduzida para 12 idiomas e foi usada em vários estudos nacionais e internacionais. Outras 
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pesquisas realizadas com essa escala têm apontado que o instrumento possui boas 

propriedades psicométricas, é rápido, objetivo e multidimensional (Howel, 2012; Sim, 

Bartlam, & Bernard, 2011).  

A CASP-19 foi adaptada para o contexto brasileiro por Lima et al. (2014). A escala 

foi administrada a uma amostra de idosos da comunidade no Recife, Brasil (n = 87), com 

idade média de 75.6 anos (DP= 0,7). A adaptação apresentou bons indicadores de validade 

de conteúdo. Análises psicométricas revelaram que a remoção de dois itens melhorou a 

consistência interna dos domínios Autonomia e Prazer. Análises fatoriais confirmatórias 

sugeriram que uma escala com 16 itens, quatro fatores, seja um modelo mais ajustado. 

O Medical Outcomes Study 36-item Short Form Health Survey-36 (SF-36) foi 

elaborado por Ware, Snow, Kosinski e Gandek (1993). É uma medida de saúde 

relacionada com qualidade de vida amplamente utilizada, inclusive em populações de 

idosos (Campolina et al., 2011; Walters, Munro, & Brazier, 2001; Stadnyk, Calder, & 

Rockwood, 1998). O instrumento foi derivado inicialmente de um questionário de 

avaliação de saúde formado por 149 itens, desenvolvido e testado em mais de 22.000 

pacientes, como parte de um estudo de avaliação de saúde, The Medical Outcomes Study 

(MOS). O questionário é formado por 36 itens englobados em 8 domínios: capacidade 

funcional (10 itens), aspectos físicos (4 itens), dor (2 itens), estado geral de saúde (5 itens), 

vitalidade (4 itens), aspectos sociais (2 itens), aspectos emocionais (3 itens), saúde mental 

(5 itens) e mais uma questão de avaliação comparativa entre as condições de saúde atual e 

a de um ano atrás. O instrumento avalia tanto os aspectos positivos da saúde (bem-estar) 

quanto os aspectos negativos (doença). 

O questionário SF-36 foi traduzido e adaptado culturalmente para a população 

brasileira por meio de entrevista a 50 pacientes (7 homens) com artrite reumatoide 

(Ciconelli, Ferraz, Santos, Meinão, & Quaresma, 1999). Somente duas questões (3 e 9) 
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foram modificadas na fase de tradução e adaptação cultural. As dimensões que 

apresentaram as menores médias foram capacidade funcional (59,50), limitação por 

aspectos físicos (63,96) e dor (66,50). A reprodutibilidade intra e inter observadores foi 

estatisticamente significante (0,4426 < r < 0,8468 e 0,5542 < r < 0,8101), respectivamente. 

A coerência interna da versão do SF-36 para a língua portuguesa, apresentou-se de forma 

moderada, com a maioria dos valores entre 0,30 e 0,50. 

O Older People's Quality of Life Questionnaire (OPQOL) é um instrumento criado 

e validado por Bowling (2009), em estudo desenvolvido em uma população idosa que vive 

na comunidade, na Inglaterra. É composto por 35 afirmações a serem respondidas em uma 

escala do tipo Likert de cinco pontos variando de “discordo totalmente” a “concordo 

totalmente”. O escore total varia de 35 (a pior QV possível) a 175 (a melhor qualidade de 

vida possível). As 35 afirmações do questionário consideraram os seguintes aspectos da 

qualidade de vida: vida global (4 itens), saúde (4 itens), relações sociais e participação (7 

itens), independência, controle sobre a vida e liberdade (5 itens), área: casa e vizinhança (4 

itens), bem-estar psicológico e emocional (4 itens), situação financeira (4 itens), lazer, 

atividades e religião (2 itens). Os domínios têm alfas de Cronbach entre 0,70 e 0,90. As 

correlações entre os oito domínios vão de 0.38 a 0.73. Pesquisa realizada por Bowling e 

Stenner (2011) apontou que o OPQOL apresentou critérios de consistência interna em 

amostras de diferentes características étnicas em comparação com outros instrumentos de 

QV para pessoas idosas.  

A escala não foi validada para o contexto brasileiro, mas as propriedades 

psicométricas do instrumento foram analisadas em amostra chinesa (Chen, Hicks, & 

While, 2013) e outras pesquisas que abordam a temática da QV em pessoas idosas também 

utilizaram o referido instrumento (Bilotta et al., 2011; Bilotta et al., 2010). Recentemente, 

outros estudos desenvolveram uma versão reduzida do questionário, denominada OPQOL-
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brief, que também se mostrou válida para a mensuração da qualidade de vida em idosos 

(Bowling, Hankins, Windle, Bilotta, & Grant, 2013).  

O World Health Organization Quality of Life Assessment-OLD (WHOQOL-OLD) 

é um instrumento elaborado pela Organização Mundial de Saúde a partir de um estudo 

transcultural em diversos países (Power, Quinn, Schmidt, & WHOQOL-OLD Group, 

2005) para avaliar a qualidade de vida em pessoas idosas. O Projeto WHOQOL-OLD 

nasceu a partir de estudos sobre a atuação das escalas genéricas (WHOQOL-100 e 

WHOQOL-BREF) na avaliação da qualidade de vida de idosos. O Grupo WHOQOL 

observou a necessidade da criação de novas facetas com conteúdos específicos para esse 

grupo etário e capaz de ser usado em investigações transculturais (Fleck et al., 2006).  

Uma das principais características diferenciadoras da escala é ter sido desenvolvida 

em uma perspectiva transcultural. Além do Brasil, 21 países participaram do projeto 

WHOQOL- OLD. A metodologia de desenvolvimento da nova escala seguiu os seguintes 

procedimentos: elaboração de um esboço de protocolo baseado nos instrumentos genéricos 

WHOQOL-100 e WHOQOL-BREF, apreciação de todos os centros e ajustes até chegar a 

uma versão consensual, realização de grupos focais para discutir o que determina a 

qualidade de vida de idosos, geração de itens, teste-piloto, refinamento da escala, teste de 

campo e análise estatística dos dados coletados (Fleck et al., 2006). 

O WHOQOL-OLD é composto por 24 questões, respondidas em uma escala do 

tipo Likert de cinco pontos, divididas em seis facetas (funcionamento dos sentidos; 

autonomia; atividades passadas, presentes e futuras; participação social; morte e morrer e 

intimidade). Cada faceta gera um escore bruto referente à soma das respostas de seus 

quatro itens (pontuação entre 1 e 5) resultando em um escore mínimo de 4 pontos e 

máximo de 20 pontos. O escore total do instrumento resulta da soma de todos os seus itens 

gerando assim o índice de Qualidade de Vida Geral (QVGeral) que pode variar de 20 a 
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120 pontos. É possível transformar os escores em uma amplitude de 0 a 100. Escores 

baixos representam uma baixa qualidade de vida e escores altos representam uma alta 

qualidade de vida.  

O WHOQOL-OLD foi validado em diversos países (Conrad, Matschinger, Riedel-

Heller, Gottberg, & Kilian, 2014; González-Celis & Gómez-Benito, 2013; Leplège et al., 

2013; Liu et al., 2013; Lucas-Carrasco, Laidlaw, & Power, 2011), incluindo o Brasil 

(Fleck et al., 2006). A versão brasileira do WHOQOL-OLD foi validada em uma amostra 

de 424 idosos na cidade de Porto Alegre, RS, em 2005. O instrumento demonstrou ser uma 

alternativa útil e com bom desempenho psicométrico na investigação de qualidade de vida 

em idosos: consistência interna adequada (Coeficientes de Cronbach 0,71-0,88), validade 

discriminante (p <0,01), validade concorrente (Coeficientes de correlação entre -0,61 e -

0,50) e fidedignidade teste-reteste (coeficiente de correlação variando de 0,58 a 0,82) 

(Fleck et al., 2006).  

O WHOQOL-OLD foi escolhido para a realização do presente trabalho tendo em 

vista sua ampla utilização em pesquisas no Brasil que abordam diferentes aspectos da QV 

na velhice, entre eles: pesquisas com o objetivo principal de avaliar a qualidade de vida de 

pessoas idosas, bem como dos fatores associados (Silva & Andrade, 2013; Vagetti, 

Oliveira, Filho, Moreira, & Campos, 2012; Falcade et al., 2011; Serbim & Figueiredo, 

2011; Tavares, Martins, Diniz, Dias, & Santos, 2011); pesquisas que buscam compreender 

a associação entre atividade física e qualidade de vida (Valadares, Carvalho, Costa-Paiva, 

Morais, & Pinto-Neto, 2011; Carvalho et al., 2010) e ainda pesquisas que apontam 

alternativas ou melhorias de intervenção visando o aumento do bem estar e da qualidade 

de vida de pessoas idosas (Gonçalves et al., 2013).  
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4.4. ESTUDOS SOBRE A QUALIDADE DE VIDA DA PESSOA IDOSA 

 

Os estudos realizados nos contextos internacional e nacional sobre QV dos idosos, 

de um modo geral, investigam as representações e percepções dos idosos sobre o 

significado de QV (Vieira, Reis, Morais Segundo, Fernandes, & Macdonald, 2012; 

Paskulin et al., 2010; Tahan & Carvalho, 2010; Bowling et al., 2003) e avaliam a QV e 

seus prováveis determinantes na população idosa (Baernholdt, Hinton, Yan, Rose, & 

Mattos, 2012; Xavier, Ferraz, Marc, Escosteguy, & Moriguchi, 2003; Valadares et al., 

2011; Pereira et al., 2011; Torres et al., 2010). Há ainda outras publicações que mensuram 

a QV do idoso na comunidade e nas instituições de longa permanência (Farias, Nunes, 

Alchieri, Leite, 2013; Nunes, Menezes, & Alchieri, 2010; Vitorino, Paskulin & Vianna, 

2013; Alencar et al., 2010; Faller, Melo, Versa, & Marcon, 2010), além de muitos outros 

voltados para a criação e validação de escalas de QV e avaliação de tratamentos de 

doenças nessa faixa etária (Urzúa Maria & Navarrete, 2013; Quiroz, Garcia, Castro, 

Encinas, & Flores, 2013; Lucas-Carrasco et al., 2011; Peel, Bartlett, & Marshall, 2007; 

Fleck et al., 2006). 

Pesquisa realizada por Tahan e Carvalho (2010) com idosos participantes de grupos 

de promoção de saúde em Unidades de Estratégia Saúde da Família, no município de 

Ribeirão Preto (SP), teve como objetivo analisar as percepções dos idosos em relação à sua 

qualidade de vida após a adesão a Grupos de Promoção de Saúde. De modo geral, os 

resultados revelaram que os idosos valorizam a independência e autonomia na realização 

de suas atividades e atribuem uma vida saudável a comportamentos adequados em relação 

aos cuidados com a saúde. Destacaram as atividades de lazer, a participação nos grupos de 

promoção de saúde e os bons relacionamentos como imprescindíveis para satisfação e a 

qualidade de vida.  
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De acordo com pesquisa realizada por Vieira et al. (2012) com idosos residentes 

em instituição de longa permanência e frequentadores de um grupo de convivência, ambos 

localizados na cidade de João Pessoa (PB), as representações sociais da qualidade de vida 

na velhice mostraram-se condizentes com a descrição científica e assumiu um contorno 

diferenciado em função do grupo de pertença. Os elementos representacionais presentes no 

discurso dos dois grupos estudados foram relacionados a quatro categorias gerais: aspectos 

físicos (relacionados à saúde e alimentação), psicológicos (ligados à felicidade), sociais 

(família, lazer, amizade e trabalho) e espirituais (paz e crença em Deus). No que se refere 

às diferenças representacionais, para os idosos institucionalizados, a qualidade de vida é 

algo que lhes falta, que perderam ou que buscam (autonomia, autoestima, cuidado), e, para 

os idosos frequentadores do grupo de convivência emergiram em suas representações 

sociais conteúdos ligados à prática de atividades esportivas e à importância da 

independência para a qualidade de vida. 

Entre os estudos que avaliam a QV do idoso na comunidade, Faller et al., (2010) 

avaliaram a qualidade de vida de idosos cadastrados nas Unidades de Saúde da Família 

(USF) de Foz do Iguaçu (PR). Os resultados mostraram que os idosos do sexo masculino 

apresentaram melhores índices de QV em todas as facetas, exceto na faceta Intimidade. A 

faixa etária com melhor QV foi a de 60 a 69 anos, e esta cai drasticamente a cada década, 

de modo que menos da metade dos idosos com 80 ou mais anos apresentam índice de QV 

considerado adequado. Melhores índices de QV também foram observados entre os idosos 

casados, de cor/etnia branca, nos que seguem uma religião, residem com a família, não são 

aposentados, que exercem uma atividade remunerada, os de renda entre 1 a 3 salários 

mínimos e com escolaridade inferior a 8 anos. Ainda segundo os autores, o aspecto que 

mais compromete a qualidade de vida dos idosos é a falta de perspectivas de participação 

social na comunidade. 
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Estudo desenvolvido por Vitorino et al. (2013) teve como objetivo comparar a 

percepção da qualidade de vida entre idosos da comunidade de Porto Alegre (RS), e idosos 

institucionalizados de duas cidades no interior de Minas Gerais (Pouso Alegre e Santa Rita 

do Sapucaí) e identificar fatores associados à qualidade de vida entre esses idosos. Os 

resultados não apontaram diferenças estatisticamente significativas na percepção da 

qualidade de vida entre os idosos institucionalizados e os não institucionalizados, mas, 

sim, no tocante às características sociodemográficas e de saúde. Os idosos com maiores 

níveis de escolaridade (médio ou superior e primário completo ou ginásio), que se 

percebiam saudáveis e que possuíam atividade de lazer, perceberam-se com melhor QV no 

domínio psicológico. Os idosos com maior nível de escolaridade e mais velhos 

perceberam-se com melhor QV no domínio relações sociais.  

Em pesquisa realizada por Alencar et al. (2010), o objetivo foi avaliar e comparar a 

qualidade de vida de idosas residentes em ambientes urbano e rural no Ceará. A pesquisa 

constatou que 46% das idosas residentes na área urbana apresentaram níveis suficientes de 

QV, sobrepondo-se a 40% dos indivíduos residentes na zona rural. De modo geral, 

concluiu-se que o fato de residir em regiões geograficamente diferentes não interferiu nos 

níveis de qualidade de vida da amostra estudada. 

Em contrapartida, pesquisa realizada por Anes, Fernandes, Antão, Magalhães e 

Geraldes (2012) identificou diferenças na avaliação da qualidade de vida subjetiva, 

enquanto percepção individual, em idosos residentes em meio urbano e rural de duas 

cidades de Portugal. Em termos médios, os escores de qualidade de vida dos idosos 

residentes em zona rural foram superiores, quer para as dimensões físicas, quer para as 

psicológicas, dos idosos de zona urbana. 

Os estudos sobre QV na população idosa avaliam também os prováveis 

determinantes da qualidade de vida nesse grupo. Carvalho et al (2010) identificaram que a 
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boa autopercepção da saúde e a prática de exercícios físicos moderados ou vigorosos 

aumentou os escores de qualidade de vida em idosos enquanto o uso de maior número de 

medicamentos diminuiu esses escores. Pesquisa desenvolvida por Torres et al. (2010) 

também verificou que a prática de atividade física proporciona um bem-estar físico, mental 

e emocional que influencia na melhora da qualidade de vida de idosos praticantes de 

atividade física.  

Partindo do pressuposto de que o espaço é produto e produtor de diferenciações 

sociais e ambientais que refletem sobre a saúde e a qualidade de vida da população, 

Tavares e Dias (2011) realizaram uma pesquisa com o objetivo de descrever o perfil 

sociodemográfico e a qualidade de vida dos idosos, e identificar e mapear áreas de 

menores escores de qualidade de vida. Foram entrevistados 2.142 idosos no domicílio, na 

zona urbana do município de Uberaba-MG. A distribuição espacial dos menores escores de 

qualidade de vida apresentou aglomerados nas regiões periféricas do município. A 

qualidade de vida evidenciou maiores escores para o domínio relações sociais e a faceta 

funcionamento dos sentidos, enquanto os menores estavam relacionados ao físico e à 

autonomia.  

Estudo de Pereira et al. (2011) observou que variáveis como utilização de 

medicamentos, necessidade de cuidados médicos, ausência de cobertura por plano de 

saúde privado, presença de comorbidades, problemas do sono e aposentadoria são fatores 

de risco para baixos escores de qualidade de vida no idoso. Fatores como depressão, 

problemas de memória e dificuldades em realizar atividades da vida diária apresentaram 

associação com índices de qualidade de vida em pesquisa realizada por Baernholdt et al., 

(2012). Pesquisa realizada por Januário et al. (2011) identificou também que idosos 

participantes de programas de exercícios têm melhor percepção de qualidade de vida, 

principalmente quando analisados os componentes relacionados à capacidade funcional e 
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aspectos sociais.  

De modo geral, os estudos sobre qualidade de vida de pessoas idosas indicam que, 

além dos fatores inerentes ao próprio processo de envelhecimento, existem outros 

determinantes que influenciam na qualidade de vida das pessoas idosas, entre eles: a 

capacidade funcional, o nível socioeconômico, a interação social, a atividade intelectual, o 

autocuidado, o suporte familiar, o próprio estado de saúde, os valores culturais, éticos e a 

religiosidade (Baernholdt et al., 2012; Januário, et al., 2011; Rodrigues & Lara, 2011; 

Vecchia, Ruiz, Bocchi, Corrente, 2005). Além disso, estudos recentes apontam que a 

violência também interfere na qualidade de vida (Mascarenhas et al., 2012). Segundo a 

OMS, a violência contra as pessoas idosas interfere em diferentes esferas da qualidade de 

vida das pessoas: física, psicológica/emocional, sexual e financeira (WHO, 2008). 
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CAPÍTULO 5. REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E VIOLÊNCIA URBANA 
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Ao longo do seu desenvolvimento sócio histórico, a humanidade desenvolveu 

diferentes formas de pensamento e entendimento, mas foi o pensamento científico que, a 

partir do início do século XIX, prevaleceu sobre todas as outras formas de pensamento. No 

entanto, há algumas décadas os estudiosos vêm reconhecendo a influência de dimensões 

psicossociais nos processos de conhecimento/representação da realidade. Com isso, os 

fenômenos que interferem na vida dos indivíduos passam a ser estudados não apenas pela 

lente cientificista, mas também, pelo conhecimento do senso comum socialmente 

construído que orienta as práticas e condutas dos indivíduos que os representam (Spink, 

1993).  Para uma adequada compreensão da perspectiva teórica que envolve o termo em 

questão, o presente capítulo apresenta os aspectos conceituais da Teoria das 

Representações Sociais aplicados ao estudo do fenômeno da violência.  

 

5.1. HISTÓRIA E PRESSUPOSTOS DE UMA PERSPECTIVA PSICOSSOCIOLÓGICA 

 

A Teoria das Representações Sociais (TRS) surgiu a partir da obra seminal de 

Serge Moscovici intitulada “La psychanalyse, son image et son public”, publicada em 

1961 e editada no Brasil em 1978 (Moscovici, 1978). Interessado em compreender como 

os pensamentos se estruturam e se organizam em relação ao contexto social, Moscovici 

(2001) resgata o conceito de representação coletiva elaborado por Durkheim 

acrescentando-lhe, contudo, novos elementos característicos da psicossociologia.  

De acordo com Alba (2011), Durkheim afirmava que as representações coletivas 

deviam ser estudadas como eventos sociais separados dos indivíduos, pois ao estudá-las 

em nível individual perderiam sua especificidade e complexidade, já que se encontram 

incompletas em cada um. A intenção de Moscovici era distinta, ele se propôs a 

desenvolver uma psicologia social do conhecimento e para isso, focalizou sua atenção na 
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construção do pensamento social, na maneira pela qual os indivíduos constroem teorias 

ingênuas da realidade para interpretar o mundo à sua volta.  

A distinção entre representações coletivas e representações sociais se encontra na 

gênese das representações e não em sua natureza. Moscovici as aborda como produtos e 

como processos de construção social da realidade. O conceito de representações coletivas 

de Durkheim revela o elemento simbólico da vida social, mas segundo Moscovici, não dá 

conta das características destas formas de ideação coletiva nem de sua estrutura ou 

funcionamento como processo cognitivo. Na TRS a tônica está em como os sujeitos 

constroem suas representações a partir de suas experiências, de suas afiliações a grupos 

diferentes, da posição que ocupam na estrutura social, etc (Alba, 2011). 

Na época em que renovou o conceito das representações coletivas de Durkheim, 

Moscovici manteve-se atento à especificidade dos fenômenos representativos nas 

sociedades contemporâneas. Observou e levou em consideração a intensidade e fluidez das 

comunicações, o desenvolvimento da ciência, a mobilidade, pluralidade e os diferentes 

mecanismos de trocas sociais. Além disso, trabalhos realizados por sociólogos como 

Weber, Simmel, Lévy-Bruhl e também por antropólogos foram muito importantes para a 

construção da teoria das representações sociais uma vez que desencadearam a tomada de 

consciência da existência de sistemas de pensamento, de visões de mundo coerentes e 

eficazes, ainda que não científicas (Lahlou, 2011).  

Todos esses fatores levados em consideração permitiram que, na visão conferida 

por Moscovici ao conceito de representação social (RS), o indivíduo assumisse um papel 

ativo e autônomo no processo de construção da realidade. Pela análise científica da 

representação de um objeto social particular, a psicanálise, Moscovici construiu sua teoria 

descrevendo os mecanismos psicológicos (cognição) em sua interligação com os sistemas 

sociais (Lahlou, 2011). 
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Segundo a perspectiva teórica moscoviciana, não existe realidade para além 

daquela representada pelo próprio sujeito. Não há objeto separado do sujeito. As 

representações sociais são invariantes funcionais que determinam tanto o objeto, que o 

sujeito percebe, supostamente, como separado dele, como a resposta acerca do próprio 

objeto. Com a finalidade de permanecerem juntas, as pessoas criam instituições e seguem 

regras, que demandam um sistema de crenças e de representações compartilhadas próprias 

de sua cultura (Palmonari & Cerrato, 2011). 

Nesse sentido, a representação social é uma forma de conhecimento social, assim 

como uma atividade mental desenvolvida pelos indivíduos e grupos para fixar suas 

posições em relação a situações, acontecimentos, objetos e comunicações que lhes dizem 

respeito de modo a compreenderem o mundo ao seu redor. Para Moscovici, a RS é “uma 

modalidade de conhecimento particular que tem por função a elaboração de 

comportamentos e a comunicação entre indivíduos” (Moscovici, 1978, p.26). Percebe-se, 

neste conceito, a influência do social revelada através do contexto concreto em que se 

situam os indivíduos e os grupos, através da comunicação que se estabelece entre eles, 

através dos quadros de apreensão fornecidos pela bagagem cultural de cada um, através 

dos códigos, valores, crenças e ideologias relacionados com as posições ou pertenças 

sociais específicas. 

 

5.2. UMA TEORIA PARA A COMPREENSÃO DO PENSAMENTO DO SENSO 

COMUM SOBRE A VIOLÊNCIA 

 

A violência não se trata de um conceito puramente teórico, mas de um fenômeno 

empírico na medida em que não se resume aos dados brutos sobre mortes ou 

hospitalizações por agressão, mas está amplamente interligada ao imaginário construído 
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socialmente sobre o que é violência (Porto, 2006). Portanto, é cada vez maior o número de 

pesquisadores e estudiosos que defendem o estudo da violência apoiando-se em uma 

concepção psicossociológica considerando-a uma construção social com implicações 

subjetivas (Saraiva & Coutinho, 2012; Faleiros, 2007; Minayo& Souza, 2005; OMS, 

2002). 

Nessa perspectiva, as representações sociais da violência urbana podem ser 

definidas como um sistema de valores, ideias, crenças, opiniões e práticas relativas a este 

fenômeno e que têm como função: (i) estabelecer uma ordem que possibilitará às pessoas 

orientar-se em seu mundo material, social e controlá-lo e (ii) possibilitar que a 

comunicação seja possível entre os membros de uma comunidade, fornecendo-lhes um 

código para nomear e classificar seu mundo (Moscovici, 2009). 

O conceito de “representação social”, como proposto e depois aprofundado por 

Moscovici, criticava as dicotomias tradicionais de sujeito/objeto, teoria/método, 

individual/social, postulando que as características da sociedade constituem a base dos 

fenômenos psicossociais e lhes dá significado. Ele adota como centro de estudo o 

conhecimento social porque engloba em si todos os processos psicológicos suscetíveis de 

serem estudados, tais como a memória, a percepção, o processo de informação, a 

dissonância cognitiva, entre outros. Todos esses processos atuam em conjunto com os 

aspectos da vida social, tais como os valores, as normas, os símbolos e as tradições para 

gerar conhecimento em um contexto social. Em consonância com essa perspectiva, 

Moscovici propõe em sua teoria centrar a pesquisa psicossocial no plano coletivo, dar mais 

importância às relações sociais e às relações intersubjetivas que às relações sujeito/objeto, 

além de não considerar separadamente os processos e os conteúdos do pensamento social 

(Palmonari & Cerrato, 2011). 

O sistema de representações sociais sobre qualquer objeto social é, segundo 
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Moscovici (1978), constituído por uma base tridimensional composta por:  

(i) informação;  

(ii) campo de representação e  

(iii) atitude.  

A informação relaciona-se com a organização dos conhecimentos que um grupo de 

pertença possui acerca de um determinado objeto a partir de um saber consistente e que 

permite realizar uma discriminação precisa entre os níveis de conhecimento desse grupo 

sobre o referido objeto. As informações que circulam através dos meios de comunicação 

existentes nos grupos sociais, como televisão, jornais, rádio e até mesmo nas conversas 

cotidianas contribuem para a formação das representações sociais.  

O campo de representação está associado à ideia de imagem, de modelo social, ao 

conteúdo concreto, limitado e hierarquizado das proposições relativas a um aspecto preciso 

da violência urbana. A existência de um campo representacional abre espaço para a 

inclusão de uma visão dinâmica entre o modelo social e as percepções e conceitos 

individuais na medida em que acentua o papel do processo de significação. 

Segundo Moscovici (1978) o campo de representação é formado a partir de 

operações mentais que transformam o que é considerado desconhecido e não familiar em 

percepções fáceis de serem assimiladas e categorizadas pelos sujeitos. Isso implica dizer 

que para representar algo é necessário mobilizar processos cognitivos de percepção, 

seleção e categorização dos objetos do mundo exterior e integrá-los às estruturas 

cognitivas já existentes. Esses processos aos quais Moscovici se refere são a ancoragem e 

objetivação. Segundo Jodelet (1985), a objetivação e a ancoragem são abase de uma série 

de operações mentais que representam o funcionamento geral do pensamento social. Esses 

são dois processos maiores que dão conta da forma pela qual o social transforma um 

conhecimento em representação e a forma pela qual esta representação transforma o social 
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(Trindade, Santos, & Almeida, 2011). 

Nas palavras de Jodelet (1985), a objetivação consiste em uma operação que tem 

como finalidade criar imagens e estruturar o conhecimento de um dado objeto para, a partir 

daí, dar-lhe uma forma específica tornando-o concreto, tangível, em outras palavras 

“materializando a palavra”. Segundo Coutinho e Saraiva (2013), o processo de objetivação 

relaciona-se à forma como se organizam os elementos constituintes da representação e ao 

processo pelo qual esses elementos adquirem materialidade e se tornam expressões de uma 

realidade vista como natural.  

Ancoragem é o processo de incorporação e classificação do desconhecido na 

qualidade de categorias através da comparação do objeto novo e ameaçador com outros já 

agrupados e classificados pelo sujeito. A ancoragem é uma forma de proteção e de 

legitimação dos dados novos da realidade. Ela está dialeticamente articulada à objetivação 

para assegurar as três funções fundamentais da representação: incorporação do estranho ou 

do novo, interpretação da realidade e orientação dos comportamentos. Trata-se da inserção 

orgânica do conhecimento num pensamento constituído socialmente, numa rede de 

categorias usuais assegurando sua incorporação ao social (Nóbrega, 2001).  

A terceira dimensão que compõe a base tridimensional das representações sociais é 

a atitudinal. Ela se refere à orientação global do indivíduo ou grupo de pertença em relação 

ao objeto representacional. Considerando que a formação das representações conta com 

processos cognitivos e afetivos, a dimensão atitudinal alude à forma como o sujeito se 

posiciona frente aos eventos e objetos sociais (Coutinho & Saraiva, 2013).  

No que se refere à violência urbana, pode-se dizer que a base tridimensional de seu 

sistema de representações sociais é composta, no que concerne ao aspecto da informação 

pelos discursos dos atores sociais no seu dia-a-dia, pelas mensagens e ideias circulantes na 

mídia e pelos conhecimentos produzidos e divulgados pela ciência sobre o tema violência 
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urbana. Essas informações circulam através dos meios de comunicação de massa como a 

televisão, os jornais impressos e o rádio. Diariamente eles apresentam um balanço da 

violência urbana, com informações sobre as mais recentes vítimas de assaltos, crimes, 

conflitos, mortes e comportamentos diversos (Bonamigo, 2008).  

Outro exemplo da circulação de informações sobre a violência urbana são os 

programas televisivos que promovem uma acentuada espetacularização da criminalidade 

violenta (exemplos: Programa Linha Direta da Rede Globo de Televisão; Programa 

Correio Verdade da TV Correio da Paraíba). Estudo realizado por Saraiva e Coutinho 

(2012) mostrou que, na veiculação das representações sociais da violência contra o idoso 

através de artigos do jornal Folha de São Paulo, publicados de janeiro de 2001 a novembro 

de 2008, transparece a publicação de notícias que privilegiam uma visão demográfica e 

epidemiológica da violência, aliada à valorização das personalidades científicas e políticas. 

Todas essas informações circulantes no âmbito micro e macro social das comunicações 

contribuem para a formação das representações sociais sobre a violência urbana.  

Quanto ao segundo elemento da tridimensionalidade da violência urbana, campo de 

representação, está associado à ideia de imagem, de modelo social, ao conteúdo concreto, 

limitado e hierarquizado das proposições relativas a um aspecto preciso da violência 

urbana. A existência de um campo representacional abre espaço para a inclusão de uma 

visão dinâmica entre o modelo social e as percepções e conceitos individuais na medida 

em que acentua o papel do processo de significação. 

Segundo Moscovici (1978) o campo de representação é formado a partir de 

operações mentais que transformam o que é considerado desconhecido e não familiar em 

percepções fáceis de serem assimiladas e categorizadas pelos sujeitos. Isso implica dizer 

que para representar algo é necessário mobilizar processos cognitivos de percepção, 

seleção e categorização dos objetos do mundo exterior e integrá-los às estruturas 
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cognitivas já existentes. Esses processos aos quais Moscovici se refere são a ancoragem e 

objetivação. Segundo Jodelet (1985), a objetivação e a ancoragem são abase de uma série 

de operações mentais que representam o funcionamento geral do pensamento social. Esses 

são dois processos maiores que dão conta da forma pela qual o social transforma um 

conhecimento em representação e a forma pela qual esta representação transforma o social 

(Trindade, Santos, & Almeida, 2011). 

Nas palavras de Jodelet (1985), a objetivação consiste em uma operação que tem 

como finalidade criar imagens e estruturar o conhecimento de um dado objeto para, a partir 

daí, dar-lhe uma forma específica tornando-o concreto, tangível, em outras palavras 

“materializando a palavra”. Segundo Coutinho e Saraiva (2013), o processo de objetivação 

relaciona-se à forma como se organizam os elementos constituintes da representação e ao 

processo pelo qual esses elementos adquirem materialidade e se tornam expressões de uma 

realidade vista como natural.  

Ancoragem é o processo de incorporação e classificação do desconhecido na 

qualidade de categorias através da comparação do objeto novo e ameaçador com outros já 

agrupados e classificados pelo sujeito. A ancoragem é uma forma de proteção e de 

legitimação dos dados novos da realidade. Ela está dialeticamente articulada à objetivação 

para assegurar as três funções fundamentais da representação: incorporação do estranho ou 

do novo, interpretação da realidade e orientação dos comportamentos. Trata-se da inserção 

orgânica do conhecimento num pensamento constituído socialmente, numa rede de 

categorias usuais assegurando sua incorporação ao social (Nóbrega, 2001).  

Exemplos desses processos (ancoragem e objetivação) podem ser encontrados em 

estudos que abordaram as representações sociais da violência elaboradas por crianças e 

adolescentes no contexto escolar. Os resultados desses estudos evidenciaram, de modo 

geral, uma ancoragem do fenômeno da violência nas relações de gênero e étnicas (com 
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objetivações da violência expressas em palavras como: assédio, racismo, preconceito), na 

ideologia da individualização (objetivadas a partir das palavras: roubar, xingar, falta de 

educação, aluno) e em aspectos psicoafetivos (objetivadas através das palavras: raiva, 

tristeza, choro, sofrimento) (Lima et al., 2013; Araújo et al., 2012). 

Pesquisa realizada por Fonseca et al. (2012) abordando as representações sociais da 

violência elaboradas por mulheres apontou, mais uma vez, a ancoragem nas relações de 

gênero (objetivadas através das palavras: depreciativa, culpa) e em aspectos psicoafetivos 

(com objetivações da violência expressas em palavras como: tristeza, medo, sofrimento, 

trauma, impotência).  

A terceira dimensão que compõe a base tridimensional das representações sociais é 

a atitudinal. Ela se refere à orientação global do indivíduo ou grupo de pertença em relação 

ao objeto representacional. Considerando que a formação das representações conta com 

processos cognitivos e afetivos, a dimensão atitudinal alude à forma como o sujeito se 

posiciona frente aos eventos e objetos sociais (Coutinho & Saraiva, 2013). Verifica-se, 

portanto, que as representações sociais sobre a violência urbana têm servido não só como 

orientadoras da comunicação a partir dos conjuntos semânticos (ancoragens e 

objetivações) criados pelos grupos sociais, mas também como orientadoras das condutas. 

Nesse panorama, é possível encontrar exemplos de atitudes negativas e positivas com 

relação à violência urbana.  

Nas últimas décadas, é cada vez maior o número de projetos políticos, de 

programas governamentais nas áreas da saúde, educação e assistência social que abordam 

a temática da violência urbana contra a pessoa idosa no intuito de implementar práticas 

profissionais e cidadãs de prevenção e combate a esse fenômeno. Exemplos concretos que 

podem ser citados são a criação do Estatuto do Idoso (Brasil, 2003), a Política Nacional de 

Saúde da Pessoa Idosa (Brasil, 2006b) e as instituições e ações resultantes desses 
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programas como as delegacias do idoso, os grupos de convivência para idosos, entre 

outros. 

Nota-se, portanto, que estudar as representações sociais de um ou mais grupos 

através da análise das informações, das atitudes e do campo de representação (que é 

formado pelos conteúdos representacionais) permite delinear a caracterização desses 

grupos com base nas suas formas de representar os objetos sociais (Alves-Mazzotti, 2008). 

Isso porque as informações sobre um dado fenômeno social circulam em graus variados 

entre os diferentes grupos sociais, pois grupos sociais específicos se comunicam e 

compartilham experiências próprias (Faleiros & Brito, 2007). Por isso, ao representar um 

objeto social cada grupo gera campos de representações e atitudes próprios e que variam 

de um grupo para outro com base nos níveis de assimilação relativa ao objeto de 

representação (Coutinho & Saraiva, 2013). É por isso que, segundo Sá (1998), Abric 

acrescentou às funções das representações sociais duas variáveis: a função identitária dos 

grupos e a justificação das condutas.  

Nesse sentido, as representações sociais contribuem também para a construção da 

identidade social e pessoal dos atores sociais, permite a especificidade dos grupos e tem 

um papel importante no controle social exercido pela continuidade sobre cada um de seus 

membros e, em especial, nos processos de socialização. Conforme já mencionado pelos 

exemplos das pesquisas sobre representações sociais da violência elaboradas por crianças, 

adolescente e mulheres adultas (Lima et al., 2013; Araújo et al., 2012; Fonseca et al., 

2012), percebe-se que a ancoragem da violência nas relações de gênero e em aspectos 

psicoafetivos é comum a todos os grupos estudados. Nos grupos de adolescentes emergem 

também a ancoragem da violência nas relações étnicas.  

Já a função justificatória permite aos atores sociais explanar e justificar as suas 

tomadas de posição e as suas condutas em determinada situação. Quando uma mãe bate no 
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seu filho e esse seu ato é questionado por outra pessoa ela provavelmente vai dizer que 

“uma palmada leve” não é violência, por isso ela o fez.  

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. Essa afirmação conduz ao entendimento de que a abordagem social desta 

temática pode trazer importantes desdobramentos na produção do conhecimento e na 

intervenção em diversos segmentos da sociedade, se for estudada dentro de uma 

perspectiva psicossociológica, distanciando-se, portanto, das abordagens puramente 

epidemiológicas e demográficas (Saraiva & Coutinho, 2012). 

 

 

5.3. ESTUDOS ABORDANDO AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE 

VIOLÊNCIA  

 

Na última década, os estudos sobre representações sociais da violência passaram a 

ter mais destaque no Brasil, tendo como principais recortes as suas manifestações contra 

crianças, adolescentes, mulheres e idosos nos contextos da família, escola, na cidade e no 

campo (Ribeiro, 2011). O Núcleo de Pesquisas Aspectos Psicossociais de Prevenção e 

Saúde Coletiva – NPAPPSC da Universidade Federal da Paraíba vem desenvolvendo 

estudos nas áreas da Psicologia, Educação e da Saúde, com ênfase, entre outros temas, no 

fenômeno da violência no contexto escolar, assim como a violência nos espaços urbanos 

direcionada aos grupos minoritários, como crianças, adolescentes, jovens, mulheres e 

idosos. De modo geral, a produção do núcleo tem permitido reunir um considerável 

panorama de conhecimento sobre a violência e suas relações com a qualidade de vida no 

contexto escolar e na comunidade.  
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Estudos que abordaram as representações sociais da violência elaboradas por 

crianças e adolescentes no contexto escolar evidenciaram uma associação do construto de 

interesse (violência escolar) a outros construtos, tais como a depressão, afetos, 

autoimagem corporal, preconceitos ligados à pertença étnica/racial e identidade de gênero 

(Lima et al., 2013; Araújo et al., 2012). Já pesquisa abordando as representações sociais da 

violência elaboradas por mulheres apontam que esta é representada como algo inexplicável 

que destrói a harmonia do casal e a convivência familiar. De modo geral, as representações 

das mulheres associam a violência a sentimentos como tristeza, medo, preocupação e 

impotência (Fonseca et al., 2012). Nesta tela, os resultados evidenciaram que a violência 

correlacionou-se negativamente com a qualidade de vida em todos os contextos estudados 

(Lima et al., 2013; Ribeiro & Coutinho, 2011a; Araújo et al., 2012).  

Outras pesquisas apontam que a prevenção e o enfrentamento da violência estão 

intimamente ligados às representações sociais sobre este fenômeno elaboradas por 

profissionais das mais diferentes áreas de atuação, entre eles, profissionais da saúde 

(Araújo et al., 2013; Silva Filho & Claudino, 2013; Cavalcanti, Gomes, & Minayo, 2006), 

da área do direito (Branco & Tomanik, 2012), da educação (Bernardini & Maia, 2009) e da 

segurança pública (Almeida & Santos, 2013). 

Entre as pesquisas que tiveram como foco as representações sociais sobre violência 

contra a pessoa idosa, encontra-se o estudo realizado por Saraiva e Coutinho (2012) com o 

objetivo de apreender as representações sociais da violência, dos maus-tratos e da 

negligência contra os idosos, divulgadas em artigos do jornal a Folha de São Paulo, 

publicados de janeiro de 2001 a novembro de 2008. Os resultados da pesquisa revelaram 

que a difusão das RS foi ancorada em um posicionamento atitudinal da mídia, que abordou 

os fenômenos da violência e do envelhecimento como decorrentes do aumento 

populacional e do crescimento da violência social. No segundo polo de difusão das 
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representações sociais sobre a violência contra os idosos, aparecem diluídos os aspectos 

vivenciais no âmbito doméstico e no âmbito das instituições de longa permanência para os 

idosos. A voz do idoso, o principal protagonista da norma protetora dos seus direitos, fica 

pouco evidente, levando a inferir a sua exclusão do foco da atenção da mídia impressa. Os 

resultados mostraram que, na veiculação das representações sociais da violência contra o 

idoso no jornal pesquisado, transparece a deliberação de publicar notícias que privilegiam 

uma visão demográfica e epidemiológica do envelhecimento e da violência, aliada à 

valorização das personalidades científicas e políticas. 

Pesquisa realizada por Araújo e Lobo Filho (2009) identificou as representações 

sociais de idosos de Fernando de Noronha (PE) acerca da violência na velhice. Os dados 

apontaram 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. Pôde-se perceber no conjunto de dados apreendidos, que o fato dos idosos 

estarem inseridos num arquipélago distante do cotidiano agitado da vida continental, não 

possibilitou diferenças significativas quando comparada ao estado atual da arte sobre a 

forma de representar a violência na velhice. 

O estudo desenvolvido por Araújo et al. (2013) identificou e comparou as 

representações sociais da violência na velhice entre agentes comunitários de saúde e os 

profissionais de saúde inseridos na Estratégia Saúde da Família. Verificou-se nos dados 

obtidos tanto nos profissionais de saúde quanto nos agentes comunitários de saúde a 

visualização de casos de violência na velhice em sua pratica profissional. Estes atores 

sociais revelaram em suas RS objetivações da violência contra idosos que perpassam por 

elementos como: negligência, abuso e maus-tratos. As falas dos participantes médicos, na 

faixa etária entre 31 a 40 anos revelaram que suas representações sociais acerca dos maus-
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tratos na velhice abrangem atos ou omissões que produzem dano ou perigo para a saúde do 

idoso, incluindo a negação de alimentos, de assistência médica, de vestuário e dano físico 

ou mental. Entre os profissionais dentistas com idade entre 51 a 66 anos prevaleceram em 

suas falas as representações sociais sobre o papel dos profissionais no que se refere à 

prevenção da violência contra os idosos. As RS foram ancoradas no aspecto referente à 

importância do papel exercido pelo profissional de saúde no que tange à identificação e à 

notificação de maus-tratos, além de outras ocorrências em caso de suspeita de violência 

contra o idoso. Observou-se também que a maioria dos profissionais de saúde não se sente 

capacitada para identificar e encaminhar devidamente os casos de maus-tratos contra o 

idoso. Muitas vezes, a situação é denunciada, no entanto, ao retornarem às suas casas, os 

idosos são maltratados novamente, gerando medo e apreensão. 

Apesar do avanço nos estudos, segundo Araújo e Lobo Filho (2009), sabe-se que 

ainda no início deste século a produção científica sobre violência contra a pessoa idosa é 

bastante insipiente e necessita de volume de dados fidedignos e preditivos que possam 

fornecer embasamento a formulação de políticas de prevenção e fiscalização de casos que 

envolvam o abuso de qualquer natureza que possua como vítima uma pessoa idosa. Por 

isso, um dos objetivos da presente tese é identificar as representações sociais de pessoas 

idosas sobre a violência urbana. 
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PARTE II – ESTUDOS EMPÍRICOS 
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CAPÍTULO 6. ESTUDO 1: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA VIOLÊNCIA 

URBANA 
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Partindo do pressuposto de que a violência é um fenômeno socialmente construído 

e que, portanto, convém ser estudada a partir das representações sociais elaboradas pelos 

grupos que a vivenciam (Araújo et al., 2013; Saraiva & Coutinho, 2012; Minayo & Souza, 

2005; Moscovici, 2001), o presente estudo tem como objetivo apreender as representações 

sociais de pessoas idosas sobre violência urbana. 

 

6.1. MÉTODO 

 

6.1.1. Delineamento. 

Tratou-se de uma pesquisa de campo exploratório-descritiva, com abordagem 

qualitativa e quantitativa de análise.    

 

6.1.2. Participantes. 

Neste estudo, contou-se com uma amostra não probabilística do tipo snowballˡ, 

composta por 30 idosos, a maioria do sexo feminino (70%), com idades entre 60 e 83 anos 

(m = 69,8; dp = 6,1).  

O número de participantes foi estabelecido segundo o critério de saturação definido 

por Sá (1998). Os critérios de inclusão dos participantes na amostra foram: (i) possuir 60 

anos ou mais de idade, pois, o Estatuto do Idoso, disposto na Lei nº 10.741, de 01.10.2003, 

estabelece este como o limite etário inferior na definição de idoso (Brasil, 2003) e (ii) ser 

morador de um dos bairros onde foi realizada a pesquisa. Adotou-se apenas um critério de  

______________________________ 
Snowball. Forma de amostra não probabilística onde os participantes iniciais de um estudo indicam novos participantes 

que por sua vez indicam novos participantes e assim sucessivamente. Esta técnica é conhecida no Brasil como 

“amostragem 

em Bola de Neve”, ou “Bola de Neve”. Albuquerque, E. M. de. (2009). Avaliação da técnica de amostragem 
“Respondent-driven Sampling” na estimação de prevalências de Doenças Transmissíveis  em populações organizadas em 

redes complexas. Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca. Recuperado de 

http://www.arca.fiocruz.br/bitstream/icict/2411/1/ENSP_Disserta%C3%A7%C3%A3o_Albuquerque_Elizabeth_Maciel.

pdf 
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exclusão: apresentar, no momento da entrevista, alguma dificuldade de compreensão das 

perguntas realizadas de modo a comprometer as respostas. 

 

6.1.3. Lócus. 

A coleta dos dados foi realizada em dois bairros da cidade de João Pessoa. 

Considerando que o processo de urbanização das cidades brasileiras foi marcado pela 

discrepância, isto é, forte variação da distribuição das condições de vida dentre os seus 

habitantes, os bairros onde foi realizada a pesquisa foram eleitos por caracterizarem-se 

como pertencentes à zona intraurbana da cidade e por possuírem diferenciações em 

variáveis socio econômicas e culturais como: rendimentos do responsável pelo domicílio, 

existência de banheiro no domicílio, coleta de lixo, anos de estudo do responsável pelo 

domicílio e dinâmica de ocupação. De acordo com dados do Censo IBGE (2010), o 

primeiro bairro está localizado na zona norte da cidade de João Pessoa, apresenta 

população de 10.381 habitantes. Possui entre 6,5 e 9,2% de responsáveis pelo domicílio 

sem rendimento; menos de 4,5% de responsáveis pelo domicílio com rendimento superior 

a 15 salários mínimos; entre 2,2 e 5,3% dos domicílios não possuem banheiro; não há 

coleta de lixo entre 7,4 e 20% dos domicílios; o número de responsáveis pelos domicílios 

com até 3 anos de estudo varia entre 15,3 e 21,6% e com 11 a 14 anos de estudo varia 

entre 6,8 e 19%. Culturalmente, é um dos bairros mais antigos da cidade, habitado 

incialmente por famílias de maior poder aquisitivo que colonizaram as partes mais antigas 

do bairro no início do desenvolvimento da cidade. Com o desenvolvimento de João Pessoa 

no sentido leste (litoral), em meados do século XX, as elites da cidade foram saindo da 

zona norte, onde o bairro se situa e migrando para as praias. Atualmente, é habitado por 

famílias, sobretudo de classe social C e D, muitas das quais são migrantes e seus 

descendentes estabelecidos nas últimas décadas (IBGE, 2000). 
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De acordo com dados do Censo IBGE (2010), o segundo bairro está localizado na 

zona leste da cidade de João Pessoa e apresenta população de 13.096. Possui entre 0 e 

3,6% de responsáveis pelo domicílio sem rendimento; entre 18 e 50% de responsáveis pelo 

domicílio com rendimento superior a 15 salários mínimos; entre 0 e 0,7% dos domicílios 

não possuem banheiro; não há coleta de lixo entre 0 e 2,5% dos domicílios;  o número de 

responsáveis pelos domicílios com até 3 anos de estudo varia entre 1,7 a 5% e com 11 a 14 

anos de estudo varia entre 27 e 32%. Culturalmente, o bairro constitui-se como o mais 

emergente da zona leste, habitado por famílias da classe A e B (IBGE, 2000).  

 

6.1.4. Instrumentos. 

 

Entrevista em profundidade 

A entrevista consiste numa inter-relação entre duas ou mais pessoas que comporta 

interações verbais e não-verbais, num contexto especifico. É um instrumento fundamental 

e de grande utilidade na pesquisa qualitativa que permite aceder ao mundo privado de 

outro ser humano. A escolha deste instrumento foi determinada pela sua utilidade no 

domínio das ciências humanas e ainda no domínio da Psicologia Social, pois permite o 

acesso às representações mais pessoais dos sujeitos oportunizando a emergência de seus 

valores, opiniões, crenças, sentimentos, história de vida, etc. A entrevista proporciona 

também uma maior oportunidade para o respondente elaborar melhor suas respostas, 

oferecendo detalhes e exemplos que clarifiquem seu discurso além de possibilitar ao 

entrevistador uma maior flexibilidade para questionar o respondente e colher dados mais 

completos e esclarecidos sobre o tema que pesquisa evitando ou diminuindo os riscos de 

interpretações ou inferências errôneas de seus dados quando da análise (Gaskell, 2003). 

Na presente pesquisa optou-se pela utilização da entrevista em profundidade que, 
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segundo Fraser e Gondim (2004), é aquela em que o entrevistador introduz o tema da 

pesquisa e deixa o entrevistado livre para discorrer sobre o mesmo, podendo fazer 

interferências pontuais para garantir a clareza das informações e a orientação da entrevista 

no sentido de contemplar o objeto de investigação. 

Desse modo, a entrevista era iniciada com a seguinte pergunta: “Para o Sr.(a) o que 

é violência urbana, o que o Sr.(a) entende por violência urbana?”. A cada participante foi 

dado tempo, não determinado a princípio, para que falasse sobre o tema. No decorrer da 

entrevista e considerando os elementos que surgiam na fala dos próprios entrevistados, 

estes foram solicitados a falar, de forma mais livre e aberta possível, sobre violência 

urbana, quais os tipos de violência urbana que a pessoa idosa sofre, em que lugares ocorre 

a violência urbana contra a pessoa idosa (se ela ocorre em instituições de saúde, no 

trânsito, em agências bancárias, nos transportes públicos, etc.?) e se os participantes 

conheciam o que fala o Estatuto do Idoso sobre os casos de violência contra a pessoa 

idosa. 

 

Questionário sociodemográfico 

O questionário foi composto por questões de identificação como idade, sexo, 

estado civil, escolaridade, religião, se tem filhos, com quem habita, se exerce alguma 

atividade de trabalho, se faz parte de algum grupo de convivência e/ou outro tipo de grupo 

sócio-recreativo. Esses dados foram coletados com a finalidade de se obter informações 

pessoais relevantes sobre a vida dos idosos, possibilitando assim, uma análise das relações 

entre fatores sociodemográficos e representações sociais dos participantes. 
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6.1.5. Procedimento. 

 

Procedimento ético 

Foram seguidas todas as recomendações constantes na Resolução 466/2012 

(Conselho Nacional de Saúde, 2012) referentes aos aspectos éticos para pesquisas com 

seres humanos. Para tanto, antes de iniciar a coleta de dados, a pesquisa foi cadastrada na 

Plataforma Brasil e foi submetida à avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa do Centro 

de Ciências da Saúde, da Universidade Federal da Paraíba. Após parecer favorável (Anexo 

1) deu-se início à coleta de dados. 

 

Procedimento de coleta dos dados 

 

Como a técnica de coleta de dados utilizada foi a “Bola de Neve”, a pesquisadora 

fez o contato com o primeiro participante em cada bairro a partir da indicação de um 

morador conhecido previamente. Cada participante foi previamente informado a respeito 

dos objetivos e procedimentos da pesquisa, bem como, da confiabilidade dos dados e do 

anonimato da sua colaboração. Também foi destacado o caráter voluntário da participação 

na pesquisa. Em seguida, foi solicitado que assinassem o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Apêndice 1), de acordo com as normas da Resolução 466/2012. A coleta dos 

dados foi realizada de forma individual, na casa dos participantes em horário pré-definido 

por eles. As entrevistas foram gravadas com o consentimento dos idosos, sendo seu 

conteúdo, posteriormente, transcrito na íntegra. 

 

6.1.6. Análise dos dados. 

Quanto ao procedimento de análise, os dados advindos do questionário 
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sociodemográfico foram processados pelo SPSS (versão 21) e analisados pela estatística 

descritiva (média, desvio padrão, frequência). Os dados provenientes das entrevistas foram 

analisados por meio do programa ALCESTE (Analyse Lexicale par Contexte d’un 

Ensemble de Segments de Texte). Trata-se de um software de dados textuais desenvolvido 

por Reinert em 1993, cujo objetivo é obter uma classificação estatística de enunciados 

simples do material estudado, em função da distribuição de palavras dentro do enunciado, 

a fim de apreender as palavras que lhe são mais características (Reinert, 1993). 

De acordo com Alba (2004), o ALCESTE realiza uma análise estatística que 

permite identificar a organização e distribuição de palavras (especialmente, verbos, 

substantivos, adjetivos e advérbios) coocorrentes nos enunciados de um texto tornando 

possível encontrar e estudar os “mundos lexicais” de uma pessoa ou de um grupo. 

Segundo Saraiva, Coutinho e Miranda (2011), a ideia subjacente ao 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. Assim, o 

vocabulário de palavras usadas pode ser visto como uma fonte para detectar os diversos 

modos de pensar um objeto. Segundo Alba (2004), este é, sem dúvida, um dos importantes 

pontos de convergência entre os pressupostos epistemológicos do ALCESTE e a teoria das 

Representações Sociais, o que justifica a utilização dessa ferramenta na análise das 

entrevistas realizadas na presente pesquisa. 

Partindo-se da análise da distribuição do conjunto de vocábulos apreendidos nos 

materiais textuais escritos, são realizadas: 

(A) Descrição da frequência e do percentual das palavras. A significância 

estatística das palavras dentro das classes é medida por uma estatística qui-quadrado, ao 

nível de significância de 5% (medida da relação entre as palavras, de acordo com os 

padrões de coocorrência entre as classes); e 
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(B) Classificação hierárquica descendente (CHD) e ascendente (CHA) das 

classes de palavras encontradas, com base na proximidade de conteúdos do total do corpus, 

em um gráfico com formato de dendrograma. Na CHD, o grau de similitude/proximidade 

entre as classes é apresentado em uma escala que vai de 0 a 1 (quanto mais próximo de 0, 

menos semelhantes são os conteúdos entre as classes indicadas). O programa ainda realiza 

uma Análise Fatorial de Correspondência (AFC), que permite visualizar, sob a forma de 

um plano fatorial, as oposições resultantes da CHD. O programa permite ainda apreender a 

Classificação Hierárquica Ascendente (CHA) que consiste em destacar cada palavra de 

uma determinada classe, representando sua relação com outras palavras no dendrograma 

de uma dada classe. 

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: 

ETAPA A: o programa faz a leitura do texto e o cálculo dos dicionários; 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). 

ETAPA B: consiste no calculo 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.  

ETAPA C: 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 
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asterisco (variáveis). Desta forma pode-se alcançar a AFC, que representa as relações entre 

as classes em um plano fatorial com dois eixos.  

ETAPA D: complementação da etapa C por meio do calculo 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 escolhe cada uma das variáveis-

atributos para o banco de texto. O processamento cruzado utiliza, para cada vez, uma 

variável em relação ao corpus correspondente. 

 

6.2. DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Neste tópico serão apresentados os resultados referentes ao primeiro estudo. Ele 

está dividido em duas partes assim definidas: na primeira, serão descritos os dados 

sociodemográficos dos participantes, possibilitando a caracterização do perfil da amostra. Em 

seguida, serão apresentados os dados oriundos das entrevistas, analisados pela técnica de 

Análise Lexical realizada com o auxílio do programa ALCESTE.  

 

6.2.1. Perfil sociodemográfico dos Participantes. 

Conforme se observa na Tabela 3, participaram deste estudo 30 idosos, sendo a 

maioria do sexo feminino (70%). Em média, os participantes possuíam 69 anos (dp = 6,1; 

amplitude de 60 a 83 anos). Observou-se que 56,7% dos idosos possuem entre 60-70 anos; 

40% entre 71-80 anos, e 3,3% dos idosos apresentou idade superior a 80 anos. A maioria 

dos idosos possui grau de escolaridade correspondente ao ensino fundamental incompleto 

(40%), encontra-se casado (a) (60%) e informou morar com o (s) filho (s) e cônjuge 
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(43,3%). No que concerne aos aspectos econômicos, constatou-se uma predominância de 

indivíduos com renda familiar de até 1 salário mínimo (50%).  

 

Tabela 3. Perfil sociodemográfico dos participantes – Estudo 1(N=30) 

VARIÁVEL N % 

Sexo   

Feminino  21 70 

Masculino 09 30 
   

Faixa Etária   

60 a 69 anos  14 46,7 

70 a 80 anos  15 50 
Acima de 80 anos  01 3,3 
   

Estado Civil   

Solteiro  03 10 

Casado  18 60 
Viúvo  08 26,7 

Divorciado 01 3,3 
   

Escolaridade   
Sem escolarização 5 16,7 

Ensino fundamental incompleto 12 40 

Ensino médio completo 3 10 
Ensino superior completo 10 33,3 

Renda   
Até 1 salário mínimo  15 50 

Entre 1 e 3 salários mínimos  01 3,3 

Entre 3 e 6 salários mínimos 04 13,3 
Mais de 6 salários mínimos 10 33,3 
   

Com quem mora   

Sozinho 06 20 

Marido/Esposa 05 16,7 
Filhos 05 16,7 

Filhos e Cônjuge 13 43,3 
Outros parentes 1 3,3 

 

 

6.2.2. Análise Lexical do ALCESTE. 

As entrevistas analisadas pelo software ALCESTE constituíram 30 unidades de 

contexto iniciais (U.C.I.), totalizando 23.571 ocorrências, com 2.963 palavras diferentes, 

tendo, em média, 4 ocorrências por palavra. Foram consideradas para análise as palavras 
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com frequência igual ou superior à média de 6 e com χ2 ≥ 3,84. Após a redução do 

vocabulário às suas raízes, foram encontradas 499 palavras reduzidas e analisáveis e o 

corpus foi reduzido a 533 unidades de contexto elementares (U.C.E). 

A análise hierárquica descendente reteve 86% do total das U.C.E do corpus, 

organizadas em quatro classes. De acordo com a Figura 1, essas classes se agruparam a 

partir de três ramificações, identificadas pelas letras a, b e c. A ramificação a formou-se 

pelo agrupamento das Classes 1 e 3 e foi denominada de “Implicações dos Sistemas 

sociais, políticos e econômicos na violência urbana”. A ramificação b resultou da junção 

da ramificação a com a Classe 2. Esta recebeu o nome de “Violência urbana em diferentes 

sistemas sociais e Estatuto do Idoso”. A terceira ramificação, denominada com a letra c, 

foi constituída pela conexão entre a ramificação b e a Classe 4, a qual foi denominada de 

“Concepções sobre a violência urbana”.        
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Figura 1: Dendrograma com a Classificação Hierárquica Descendente 
Legenda: a= Violência urbana nos sistemas de saúde, de previdência, de transportes públicos e nas agências bancárias; b= Reflexos 
da violência urbana nos diversos sistemas sociais e políticos; c = Concepções sobre a violência urbana e seus reflexos.  

 

Verifica-se, a partir da estrutura apresentada no dendrograma da Figura 1, a 

existência de quatro Classes Temáticas. A Classe 1, denominada “Sistema de saúde, 

aspectos políticos e econômicos”, envolveu 40 U.C.E, com 74 palavras, representando 9% 

do corpus. A Classe 2, categorizada como “Estatuto do Idoso e serviços de saúde pública e 

privada”, foi formada por 45 U.C.E, contendo 57 palavras e expressando 10% do corpus. 

A Classe 3, que trata de “Serviços institucionais (bancos, transportes e postos de saúde)”, 

com 90 U.C.E e 76 palavras, contabilizou 20%. Por fim, a Classe 4, denominada 

“Concepções e consequências da violência urbana”, conteve 283 U.C.E. e 130 palavras, 

correspondentes a 61% das U.C.E. 

A Classe 1, denominada Sistema de saúde, aspectos políticos e econômicos,  foi 
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composta por palavras e radicais no intervalo entre χ2 = 68 (exemplo) e χ2 = 7 (falta). As 

variáveis-atributos dos participantes que mais contribuíram com esta classe foram: os 

idosos com idade entre 60 e 69 anos, do sexo masculino, possuir ensino superior completo 

e morar com cônjuge e filho (s). É possível observar no dendrograma que a Classe 1 

possui duas subclasses, separadas na Figura 1 pela linha pontilhada: a primeira trata das 

representações sociais dos idosos sobre o sistema de saúde pública e revela suas crenças de 

que aspectos políticos e econômicos estão relacionados à violência urbana de modo geral 

como também à violência que ocorre no sistema de saúde; já a segunda subclasse traz à 

tona as objetivações da violência urbana contra o idoso sofrida no sistema de saúde 

pública.  

Abaixo estão transcritas algumas U.C.Es (falas dos participantes) representativas 

da primeira subclasse: 

(...) a doutrina do sus é muito boa se fosse seguida, mas na prática, não 
está boa ainda (...) o sus tem essa ambiguidade bom em umas coisas e ruim 
em outras eu diria, por exemplo, as cirurgias de grande porte (...) existem 

interesses econômicos que quebram, existe a questão dos gestores que não 
seguem aquela cartilha isso gera a fragilidade e a má qualidade do 

sistema[de saúde] (...) o sistema econômico é uma alavanca da violência 
(...) se tivesse maior conscientização política do brasileiro esse brasil seria 
ótimo (...) é questão de política no meio também (...)  

 

A segunda subclasse pode ser exemplificada pelas seguintes U.C.Es: 

o atendimento no posto de saúde está ruim, faz quatro meses que eu tenho 

que comprar o remédio de pressão porque no posto está faltando (...) 
deveria sempre ter o remédio, principalmente para quem é aposentado (...) 

tem dificuldade. A pessoa tem que chegar, enfrentar uma fila e chegar de 
madrugada para ser atendido (...) o que falta é remédio. A gente não tem 
remédio. Porque umas pessoas como a gente era para ser bem atendido e 

dar remédio no posto, mas não tem nada de bom ali (...) 
 

 

No que diz respeito à Classe 3, Serviços institucionais (bancos, transportes e 

postos de saúde), percebe-se que esta foi composta por palavras e radicais no intervalo 
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entre χ2 = 40 (espera, esperam, esperando, esperar, esperei, espero) e χ2 = 4 (senta, 

sentada, sentam, sentar, sente, sentei, sentia, sento). As palavras correspondem às falas dos 

participantes do sexo feminino, divorciadas, com renda de até um salário mínimo e que 

moram com filho (s). As duas subclasses identificadas no dendrograma pela linha 

pontilhada estão descritas a seguir.  

A primeira subclasse versa sobre as experiências vividas pelos idosos no contexto 

do sistema de saúde pública em seus aspectos positivos e negativos bem como as 

violências sofridas nos transportes coletivos e nos postos de saúde conforme pode ser 

ilustrado através dos exemplos a seguir: 

(...) devia já ter uma pessoa para quando chegar o idoso ser atendido na 

hora devia ter um médico para atender e não deixasse a gente esperando lá 
até cansar (...) a partir dos sessenta anos sempre tem preferencia, às vezes, 
eu entro no posto e não tiro nem ficha de atendimento (...) eu gosto da 

médica, também nunca me maltrataram no posto, sempre me atendem bem 
(...) difícil a gente encontrar uma pessoa legal para atender a gente, as 

pessoas são todas ignorantes, não atendem direito não, principalmente, no 
posto da gente (...) tem muita gente para ser atendida e quando a gente 
chega lá é uma burocracia medonha precisa de uma ficha, tem que sair de 

casa cinco horas (...) eu me sentia seguro, mas hoje, o assalto a ônibus é 
grande (...)  

 

A segunda subclasse aborda as questões ligadas às formas de violência sofridas nas 

agências bancárias: 

(...) na fila dos idosos tem um caixa para atender é muita gente, demora 
bastante eu acho que deveria ter mais caixas atendendo (...) quando eu vou 

receber dinheiro eu vou com minha filha e não levo bolsa (...) eu mudo de 
horário e sempre quando eu estou no banco fico olhando, jamais eu pego 

dinheiro da frente das pessoas (...) eu também não sei resolver nada em 
banco, não sei mexer naquelas máquinas... pra mim, eles atendem bem, as 
vezes, tem umas pessoas que não olham nem para a cara da gente, ou falam 

meio abusados (...) tem uma pessoa para atender quinze, vinte pessoas. 
Então, aqueles que necessitam fazer a transação no caixa eletrônico, que só 

consegue fazer com uma pessoa do banco esse tem esse constrangimento de 
ficar a espera pela boa vontade (...) 

 

A Classe 2, que aborda principalmente questões ligadas ao Estatuto do Idoso e aos 
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serviços de saúde privada e pública foi composta por palavras e radicais no intervalo entre 

χ2 = 143 (estatuto do idoso) e χ2 = 11 (paga, pagando, pagar, pago, pagou; fala, falar, 

falei). As variáveis-atributos referentes aos participantes da pesquisa que mais 

contribuíram com esta classe foram: ter entre 60 e 69 anos, estar casado (a), possuir renda 

superior a seis salários mínimos e morar com cônjuge. 

A primeira subclasse que compõe essa classe congrega o discurso dos idosos no 

que se refere às opiniões sobre o atendimento médico através de plano de saúde, além de 

apontar para as comparações que esses idosos fazem entre o atendimento de saúde pública 

e privada. Algumas U.C.Es representativas dessa subclasse são descritas a seguir: 

(...) eu não uso a rede pública porque eu me preveni e fiz o meu plano de 

saúde logo cedo (...) recebo [um bom atendimento] porque pago um plano 
de saúde, mas eu vejo um tratamento muito diferenciado para quem não 
paga plano de saúde nos hospitais públicos o tratamento não é muitobom 

não, deveria ser mais rápido (...) sou muito bem tratada, tenho plano de 
saúde (...) o serviço público é mais desacreditado porque os poderes 

públicos não ligam mais (...) eu nunca precisei do sus, não (...) vou pra uma 
entidade particular eu sou muito bem atendido nas clínicas que eu vou, 
mediante o plano (...)  

 
 

A segunda subclasse agregou as atitudes dos idosos frente ao Estatuto do Idoso. 

Algumas U.C.Es representativas dessa subclasse são descritas a seguir: 

 
esse estatuto do idoso eu não sei, preciso conhecer os direitos (...) não 
conheço o estatuto do idoso, não (...) faz mais de ano que eu li, não me 

lembro muito bem (...) nunca li o estatuto do idoso eu acho que deve falar 
[sobre violência contra a pessoa idosa] (...) não conheço o estatuto do idoso 

todo, não (...) já li, mas eu não entendo muito (...) não conheço o estatuto 
do idoso não eu vejo falar, mas não conheço não (...) 

 

Por fim, a Classe 4, denominada Concepções e consequências da violência urbana, 

composta por palavras e radicais no intervalo entre χ2 = 49 (violência) e χ2 = 6 (sair) 

retratou as representações dos idosos no que diz respeito à violência urbana. As variáveis-
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atributos dos participantes da pesquisa que mais contribuíram com esta classe foram: ter 

entre 70 e 79 anos, ser analfabeto ou possuir o ensino fundamental incompleto, renda de 

até um salário mínimo, ser viúvo (a) e morar sozinho. 

Nessa classe, a primeira subclasse a destacar aborda, principalmente, as concepções 

dos idosos sobre a violência urbana retratada a partir de uma variedade de eventos 

presentes no cotidiano desse grupo, bem como as consequências dessa violência em suas 

vidas. Destaca-se, a seguir, algumas falas que esboçam os temas presentes nessa subclasse: 

(...) assalto, morte, assalto, assalta muito os idosos (...) a pessoa fica 
traumatizada quando acontece, a pessoa fica traumatizada eu fiquei 
traumatizado (...) eu acho que a violência é isso, eles ficam atrás de 

dinheiro para comprar drogas (...) com o idoso acontece mais roubo devez 
em quando acontece um tipo de violência que é o estupro, mas mais roubo, 

atrás de dinheiro (...) em qualquer canto que a gente andar tem a violência 
em todo canto quese andar na cidade (...) violência urbana é fumar droga e 
quem encontrar pelo caminho tomar o celular, se não tiver eles matam e 

derrubam, matam e derrubam no chão (...)  
 

Na segunda subclasse destacam-se as concepções sobre a violência urbana 

objetivadas nos conflitos familiares e em situações vividas na rua ou dentro de casa assim 

como emerge também as consequências dessa violência sofrida. Abaixo se encontram 

algumas falas que esboçam os temas presentes nessa subclasse: 

 

hoje filhos agridem pai, pai agride filhos por falta de dinheiro... os filhos 
querem viver e os pais não tem verba para dar a eles (...) a violência como 
está acontecendo os filhos não querem conselho nem de pai nem de mãe 

(...) eu digo a ele para sair desse mundo ele está vendo a violência que 
acontece (...) jamais você tem confiança porque o medo que fica... medo de 

sair, medo de conversar com o povo, medo de ver o povo, medo de andar na 
rua (...) minha sogra foi fazer feira e quase que tomam a bolsa dela no meio 
da rua (...) é pegar aquela pessoa, matar dentro de casa e roubar o que tem 

dentro da casa (...) 
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6.3. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DO ESTUDO 1 

 

Os dados provenientes do questionário sociodemográfico evidenciaram que, entre 

os idosos pesquisados, a maioria (70%) era do sexo feminino, com predominância de idade 

na faixa etária de 70 a 80 anos (50,52%), nível de escolaridade correspondente ao ensino 

fundamental incompleto (40%), casado (a) (60%), morando em arranjos familiares com o 

(s) filho (s) e cônjuge (43,3%). No que concerne aos aspectos econômicos, constatou-se 

uma predominância de indivíduos com renda familiar de até 1 salário mínimo (50%). 

Segundo Minayo (2005), em todos os países em que a população idosa é parte 

significativa da população geral estabelece-se uma classificação interna ao próprio grupo, 

visando a atuação das políticas públicas. Dessa forma, o grupo dos que têm de 60 a 69 

anos configura o que tradicionalmente se denomina “terceira idade”. O segmento dos 

idosos de 70 a 80 anos é chamado da “quarta idade” e se usa a classificação “quinta idade” 

para a população acima de 80 anos (p. 9). A maioria dos idosos participantes da presente 

pesquisa encontra-se na quarta idade (entre 70 e 80 anos). De acordo com os indicadores 

sociais divulgados pelo IBGE (2012), o grupo de idosos entre 60 e 69 anos representava, 

em 2011, mais da metade dos idosos brasileiros (55,5%), correspondendo a mais de 13 

milhões de indivíduos. O grupo entre 70 e 79 anos ficou em segundo lugar, totalizando 

mais de sete milhões de idosos, enquanto o grupo com 80 anos ou mais de idade ficou em 

terceiro lugar com pouco mais de 3 milhões de indivíduos. O fato de termos encontrado 

um resultado diferente do perfil demográfico brasileiro no que se refere à idade dos 

participantes, pode estar relacionado ao método de seleção da amostra. 

No tocante as demais características sociodemográficas encontradas no grupo de 

idosos participantes da pesquisa, percebe-se que são condizentes com a realidade da 

população idosa brasileira uma vez que, de acordo com os indicadores sociais do IBGE 
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(2013b) as características mais marcantes para os idosos de 60 anos ou mais de idade são: 

maioria feminina (55,7%); média de 4,2 anos de estudo, sendo que 28,1% possuem menos 

de 1 ano de estudo e somente 7,2% tem graduação completa ou mais; 47,8% tem 

rendimento de todas as fontes superior a 1 salário mínimo, mas cerca de 43,5% reside em 

domicílios com rendimento mensal per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo; cerca 

de 1 em cada 4 idosos vive em arranjo formado por casal sem filhos, outros parentes ou 

agregados. Outro arranjo comum (30,2%) é aquele em que o idoso vive com os filhos, 

sendo todos com 25 anos ou mais de idade, com ou sem presença de outro parente ou 

agregado. Por outro lado, 14,8% dos idosos vivem em domicílios unipessoais. Desta 

forma, 85,2% dos idosos estão em arranjos em que há presença de outra pessoa com quem 

estabelece alguma relação familiar, seja cônjuge, filho, outro parente ou agregado. 

Considerando que a análise estatística padrão fornecida pelo ALCESTE permite 

encontrar e estudar os “mundos lexicais” de uma pessoa ou de um grupo através da 

identificação da estrutura das coocorrências de palavras presentes no discurso, observa-se 

que os conteúdos lexicais das entrevistas dos idosos participantes da presente pesquisa 

organizou-se em 4 classes. Essas classes, de acordo com seus agrupamentos, permitem 

identificar os diversos conteúdos temáticos que compõem as representações sociais dos 

idosos sobre violência urbana. 

Inicialmente, pode-se destacar que o dendrograma da distribuição das classes 

permitiu visualizar dois agrupamentos: o primeiro formado pelas Classes 1, 2 e 3 e outro 

formado pela Classe 4. Tendo em conta os conteúdos temáticos contidos nas classes do 

primeiro agrupamento (1, 2 e 3) este foi denominado “Violência urbana em diferentes 

sistemas sociais e Estatuto do Idoso”. Já o segundo agrupamento, formado pela Classe 4, 

constituiu-se num bloco textual comum denominado “Concepções sobre a violência 

urbana”. No primeiro agrupamento encontramos falas dos idosos concernentes a: 
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violências sofridas no sistema de saúde pública; a relação dos idosos com o Estatuto do 

Idoso; as diferenças percebidas pelos idosos entre saúde pública e saúde privada; 

violências sofridas nos serviços bancário e de transporte público e; aspectos políticos e 

econômicos da violência urbana. No segundo agrupamento encontramos falas relacionadas 

às concepções dos idosos sobre o construto violência urbana.  

Pelo exposto, observa-se que o senso comum identificado na alocução dos idosos 

revela as relações complexas e diversas que caracterizam a violência urbana presente no 

cotidiano dos atores sociais que participaram da presente pesquisa. A compleição de 

elementos relacionados à família, aos transportes públicos, saúde pública e privada, 

serviços bancários, assaltos, homicídios e drogas confirma as evidências empíricas 

divulgadas em trabalhos científicos que apontam para a existência de dimensões variadas 

da violência contra a pessoa idosa (Sousa et al., 2010; OMS, 2002; Souza, Freitas, & 

Queiroz, 2007; Minayo, 2005).  

As pesquisas de Saraiva (2010) e Araújo e Lobo Filho (2009) também encontraram 

em seus resultados que a violência contra a pessoa idosa está associada a múltiplos 

aspectos envolvendo questões macroestruturais, conjunturais, relacionais e subjetivas. A 

pesquisa desenvolvida por Saraiva (2010) identificou entre as representações sociais de 

idosos sobre violência, maus-tratos e negligência na velhice elementos concernentes à 

violência sofrida em agências bancárias, nos transportes públicos, e no ambiente 

doméstico. Na pesquisa realizada por Araújo e Lobo Filho (2009), também foram 

encontradas entre as representações sociais de idosos de Fernando de Noronha-PE acerca 

da violência na velhice elementos como o desrespeito e a agressão física, destacadamente 

presentes nas relações familiares.  

Os elementos presentes na Classe 1, composta predominantemente pelos idosos do 

sexo masculino, com idade entre 60 e 69 anos, que possuem ensino superior completo e 
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moram com cônjuge e filho (s), revelam que os idosos entrevistados relacionam aspectos 

políticos e econômicos à violência urbana. O sistema capitalista, os interesses políticos dos 

gestores de instituições de saúde e a própria postura política dos cidadãos são apontados 

pelos atores sociais da presente pesquisa como aspectos que influenciam e caracterizam o 

fenômeno da violência urbana. Por outro lado, a longa espera nas filas por atendimento 

médico, a falta de remédios e a demora na realização de exames são exemplos citados no 

discurso dos participantes e que revelam a objetivação da violência urbana contra o idoso 

no sistema de saúde pública.  

O fato dos idosos apontarem em seus discursos a presença de violência no sistema 

de saúde pública é fator preocupante uma vez que, segundo Sousa et al. (2010), o serviço 

de saúde é a principal porta de entrada para os casos de maus-tratos e, portanto, podem ser 

locais privilegiados na identificação do problema e implementação de estratégias de 

enfrentamento. Cabe ao profissional de saúde realizar avaliação e abordagem adequadas 

para caracterização do problema, baseando-se em informações consistentes e 

conhecimento sobre violência. No entanto, segundo os autores, o entendimento das 

questões ligadas à violência contra a pessoa idosa apresenta como complicador os entraves 

existentes na divulgação de dados epidemiológicos e a pouca orientação das equipes de 

saúde a respeito da detecção, registro e encaminhamento dos casos. Tal situação contribui 

para recorrência e perpetuação do problema uma vez que os próprios idosos não se sentem 

bem atendidos nesses ambientes e isso pode dificultar o relato de casos de violência por 

eles sofridos. Por essa razão, os autores sugerem que os profissionais de saúde, 

empreendam esforços na produção de conhecimento, objetivando ampliar o campo teórico 

e de intervenções na instrumentalização das equipes de saúde, validação de instrumentos 

para rastreio, criação de programas de orientação e prevenção à comunidade, além de 

promover redes de suporte para o enfrentamento do problema. 



130 
 

Na Classe 3, denominada de “Serviços institucionais (bancos, transportes e postos 

de saúde)” e formada pelas idosas do sexo feminino, divorciadas, com renda de até um 

salário mínimo e que moram com filho (s), encontra-se tanto idosos que apontam para 

aspectos positivos do atendimento nos serviços bancários, de transporte e saúde pública 

quanto idosos que revelam insatisfação com esses serviços. Alguns dos pontos positivos 

destacados referem-se a existência de atendimento preferencial em postos de saúde e 

agências bancárias e de um bom tratamento nos transportes públicos e postos de saúde. Já 

os pontos negativos presentes nos discursos evidenciam a presença de violência contra a 

pessoa idosa nesses ambientes. Nas agências bancárias, as principais queixas referem-se à 

demora no atendimento (mesmo nas filas preferenciais) e ao medo de assaltos dentro e fora 

das agências (fato que tem se tornado comum nos últimos anos). Nos transportes públicos, 

os idosos apontam como principais situações violentas os assaltos, o fato de nem sempre 

conseguirem sentar nas cadeiras preferenciais, a falta de infraestrutura dos ônibus, a falta 

de paciência dos motoristas que nem sempre esperam o idoso sentar para pôr o ônibus em 

movimento ou o fato de não pararem o ônibus perto do idoso fazendo com que este tenha 

que andar mais que o necessário para pegar o transporte, etc. Nos postos de saúde, a longa 

espera por atendimento e a forma de tratamento por parte dos funcionários são os 

principais pontos destacados como violência nesse ambiente.  

Sabe-se que a violência contra a pessoa idosa não acontece apenas no interior das 

famílias, mas pode ser identificada em espaços públicos, privados, familiares, nas relações 

grupais, institucionais ou interpessoais (Valadares & Souza, 2010). Logo, esse é um 

fenômeno que está presente em agências bancárias, lojas, ruas, entre outros (Vello, Popim, 

Carazzai, & Pereira, 2014). Uma vez que o envelhecimento populacional induz à expansão 

do mercado, do consumo, dos bens e serviços ligados à manutenção corporal (Rebouças, 

Matos, Ramos, & Cecílio, 2013), ao lazer e até mesmo a investimentos econômicos, a 
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presença dos idosos é cada vez maior nos bancos, lojas e ruas. Em função disso, os idosos 

muitas vezes são vítimas de estelionatos, assaltos, desrespeito ou falta de atenção adequada 

nesses espaços. Outras pesquisas também relataram a ocorrência desse tipo de violência 

contra a pessoa idosa (Saraiva, 2010; Vieira, Silveira, Martins, Saintrain, & Silva, 2008). 

Na pesquisa de Saraiva (2010) os idosos relataram as dificuldades que sentiam para 

usar o cartão bancário de maneira independente no momento das transações em caixas 

eletrônicos. Esse tipo de situação torna o idoso dependente do auxílio de terceiros e pode 

gerar tratamentos inadequados mesmo por parte dos funcionários das agências (como foi 

relatado na presente pesquisa) ou facilitar a ação de bandidos que aproveitam para cometer 

abuso financeiro. 

Ainda no que diz respeito à vida urbana e à circulação dos idosos pela cidade, 

Minayo (2003) destaca que a violência praticada nos transportes públicos e no trânsito 

começa no design dos ônibus com escadas de acesso muito altas e roletas apertadas ou 

difíceis de mover. Evidentemente, a comodidade e a adequação desses veículos até hoje 

não têm levado em consideração os velhos ou quaisquer pessoas portadoras de deficiência. 

Mas o desrespeito se expressa, sobretudo, na insensibilidade de motoristas e cobradores. 

Muitos não param nos pontos quando os vêem; arrancam e freiam bruscamente. Por vezes, 

usuários dos coletivos não oferecem lugares de assento aos que, pretensamente, teriam 

prioridade. 

Considerando que boa parte das taxas de morbimortalidade em pessoas idosas é 

fruto de acidentes de trânsito, devem ser objeto de atenção políticas públicas que 

redefinam, de forma positiva, o lugar do idoso na sociedade e privilegiem o cuidado, a 

proteção e sua subjetividade, tanto em suas famílias como nas instituições, tanto nos 

espaços públicos como nos âmbitos privados. Por exemplo, a travessia mais segura das 

ruas, a conservação das vias, a reeducação de motoristas de coletivos para garantirem a 
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segurança na subida e no interior dos veículos, maior tempo de sinalização para a travessia 

podem colaborar para a prevenção de acidentes nesta faixa etária (Alchieri, 2014; Minayo, 

2003). 

É importante destacar que, assim como na Classe 1, surge também na classe 3 o 

tema da violência contra a pessoa idosa no sistema de saúde pública. Nota-se que os 

achados da presente tese coadunam-se com o estudo de Vello et al. (2014) que teve como 

objetivo compreender como o idoso percebe o atendimento na atenção básica. Os 

resultados revelaram uma dualidade na percepção do atendimento nessa instituição, com 

duas subcategorias: Satisfação e Insatisfação. A maioria dos sujeitos ouvidos relatou gostar 

do local, do atendimento e da assistência oferecida pela Unidade Saúde da Família. No 

entanto, também encontraram relatos que explicitamente continham reclamações e 

insatisfações. De modo geral, os idosos elegeram a visita domiciliar, a distribuição de 

medicamentos e a própria assistência na unidade como positivos e o tempo de espera e 

demora no agendamento como negativos. 

As alocuções identificadas na Classe 2 retrataram a relação dos idosos (que 

possuem entre 60 e 69 anos, de ambos os sexos, casados (as), com renda superior a seis 

salários mínimos e que moram com cônjuge) com o Estatuto do Idoso bem como suas 

opiniões e crenças sobre a saúde privada e pública. Os idosos relataram possuir pouco ou 

nenhum conhecimento sobre o Estatuto e ao serem questionados sobre a presença de 

algum artigo que trate da violência contra a pessoa idosa, nenhum deles demostrou 

conhecimento sobre o assunto. Também foram identificadas nessa classe representações 

sociais sobre o sistema de saúde ancoradas na comparação entre saúde privada e saúde 

pública. Para a maioria dos idosos desse grupo, o fato de pagar um plano de saúde garante 

um melhor atendimento em comparação com o atendimento prestado no sistema de saúde 

pública.   
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De acordo com Oliveira, Leite, Monteiro e Pavarini (2012), durante muito tempo, 

somente a família era responsabilizada pelos atos de violência contra o idoso, porém o 

fenômeno do envelhecimento populacional desencadeou um processo denominado como 

“elevação da consciência sobre os direitos dos idosos”, aumentando a responsabilidade do 

Estado e da sociedade para essa questão. O Estatuto do Idoso, aprovado em setembro de 

2003, institui penas severas para quem desrespeita cidadãos com 60 anos ou mais de idade 

determinando que nenhum idoso poderá ser objeto de negligência, discriminação, 

violência, crueldade ou opressão (Brasil, 2003).  

Para os efeitos da Lei referente ao Estatuto do Idoso, considera-se violência contra 

o idoso qualquer ação ou omissão praticada em local público ou privado que lhe cause 

morte, dano ou sofrimento físico ou psicológico. O artigo 99 do Estatuto do Idoso 

esclarece as implicações legais a quem praticar violência contra idosos: expor a 

integridade física ou psíquica do idoso a perigo resulta em pena reclusão de dois meses a 

um ano e multa, com benefício da suspensão condicional. Se a violência relacionar-se a 

lesão corporal de natureza grave, então a pena será de reclusão de um a quatro anos, mas 

se resultar em morte, a reclusão será de quatro a 12 anos sendo que, nesse caso, não há 

benefício da suspensão condicional do processo. Ainda segundo o artigo 57, o profissional 

da área de saúde pode ser penalizado por não denunciar situação de violência identificada: 

para a falta de comunicação de crime, há a pena de multa que varia de R$ 500,00 a R$ 

3.000,00, podendo ser dobrada se existir reincidência (Brasil, 2003).  

Entre as linhas de ação da política de atendimento ao idoso estabelecidas no 

Estatuto encontram-se os serviços especiais de prevenção e atendimento às vítimas de 

negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão. Os casos de suspeita ou 

confirmação de violência praticada contra idosos devem ser obrigatoriamente comunicados 

a quaisquer dos seguintes órgãos: autoridade policial; Ministério Público; Conselho 
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Municipal do Idoso; Conselho Estadual do Idoso; Conselho Nacional do Idoso (Brasil, 

2003).  

Apesar do considerável avanço na criação das leis, segundo Sanches et al. (2008) 

ainda há muito que se elaborar neste iceberg da violência contra a pessoa idosa, pois 

considerando que, na maioria das vezes, os agressores são os elementos familiares, pode 

ser muito angustiante para o idoso denunciá-los. Além disso, os setores de saúde ainda 

encontram dificuldades para abordarem adequadamente o tema conforme constatado em 

outros estudos: Mascarenhas et al., 2012; Apratto Júnior, 2010; Moraes et al., 2008; Gaioli 

& Rodrigues, 2008.  

Segundo Apratto Júnior (2010), os profissionais da área da saúde tendem a 

subestimar a importância da violência contra a pessoa idosa, sendo ainda muito precária a 

detecção de casos em serviços de atenção primária, como o Programa Médico de Família, 

quando se leva em conta a elevada frequência do evento e as oportunidades das equipes em 

suspeitar que este esteja ocorrendo. Outros fatores que contribuem para dificultar a ação de 

profissionais tanto da área da saúde quanto da assistência social e da segurança pública foi 

apontado pelo trabalho desenvolvido por Freitas e Teófilo (2010). Com o objetivo de 

avaliar construtivistamente o Projeto Disque Idoso em Sobral (Ceará), os autores 

identificaram que, para os profissionais que atuam no projeto, há receio em divulgar seu 

trabalho, pois não há estrutura para ampliar o atendimento. Além disso, o grupo acredita 

que a eficácia de suas ações é limitada pela falta de transporte fixo para os atendimentos, 

pela falta de outros profissionais qualificados e pela ausência de atuação intersetorial. 

Estudo desenvolvido por Oliveira, Gomes et al. (2012) constatou que a maioria dos 

idosos não procuraram assistência médica para os maus tratos sofridos. A presente 

pesquisa permitiu identificar a falta de conhecimento dos idosos entrevistados acerca das 

leis e dos seus direitos. Provavelmente, esse é um dos fatores que podem contribuir para a 
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subnotificação dos casos de violência contra essa população. Durante as entrevistas, os 

idosos não sabiam descrever quais os seus direitos ou que instituições podiam procurar 

para sua proteção em casos de violência. Oliveira, Gomes et al. (2012)  apontam ainda que 

o Estatuto do Idoso é um instrumento que historicamente tem pouco tempo de existência 

na legislação brasileira e isso pode ser uma de suas limitações. Todos esses elementos 

necessitam ser considerados pelo trabalhado dos profissionais nas mais diferentes áreas 

que atuam junto ao idoso na prevenção e atendimento de casos de violência contra a 

pessoa idosa. É necessário desenvolver a conscientização crítica desse grupo sobre seus 

direitos, ampliando as informações sobre o Estatuto do Idoso e as demais leis de proteção a 

essa população.  

As Classes 1, 3 e 2 formaram um agrupamento identificado pela letra b e 

denominado Violência urbana em diferentes sistemas sociais e Estatuto do Idoso. Essa 

aproximação entre as classes apontada pela classificação realizada pelo programa 

ALCESTE sugere uma proximidade entre os conteúdos temáticos dessas classes que, 

provavelmente está relacionado a presença do tema da saúde em todas elas. Na Classe 2, o 

tema saúde é abordado pelos idosos a partir da comparação entre a saúde privada e a saúde 

pública. De acordo com as representações sociais explicitadas, a maioria dos idosos 

entrevistados possui uma atitude positiva com relação ao pagamento de plano de saúde por 

acreditarem que recebem um bom atendimento médico em função disso. Estabelecem 

ainda, em seus discursos, uma comparação entre o atendimento público de saúde e o 

atendimento particular afirmando que o primeiro possui uma qualidade inferior ao 

segundo. 

 De acordo com dados divulgados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar 

(ANS, 2013), em dezembro de 2013, estavam registradas como operadoras neste segmento 

1.438 empresas no Brasil. Da população total, mais de 50 milhões são cobertos pelo 
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sistema de saúde suplementar, que é composto pelas operadoras de planos de saúde. Desse 

total, quase 6 milhões são idosos e a região Nordeste é a segunda região no Brasil com 

maior número de pessoas beneficiárias desse serviço, atrás apenas da região Sudeste.  

Por sua importância e peculiaridade, a assistência à saúde é assumida como 

objetivo e obrigação da grande maioria dos Estados modernos, visando garantir que toda a 

população possa usufruir desses bens e serviços. No entanto, no Brasil, a Constituição 

Federal de 1988 define o Sistema Único de Saúde (SUS) e em seu artigo 198 parágrafo 1° 

assegura a participação complementar do setor privado, sem discutir a integração entre 

estes dois setores, não sendo tocada a legislação referente à saúde suplementar até 1998 

com a Lei 9656. Com isso, o setor público, ao invés de competir com o setor privado, 

procura demarcar um campo de complementaridade. Assim, o setor privado de saúde 

suplementar aposta no insucesso do SUS como estratégia de viabilizar-se ainda mais, 

beneficiando-se do processo de universalismo excludente (Fonseca, 2004). Com isso, 

muitas empresas privadas, além do setor público, atuam na área da saúde no Brasil entre 

elas as de origem financeira, como as companhias de planos de saúde (Vianna, 2002). 

Segundo Vianna (2002), a partir da Segunda Guerra, nos anos 50, os avanços 

tecnológicos que ocorriam nos setores farmacêuticos e de equipamentos médicos bem 

como os gastos crescentes com a saúde aliados a uma economia capitalista impunham um 

peso que já não podia ser coberto por fundos fiscais. Esse processo abriu uma enorme 

janela de oportunidades para o setor privado. A saúde tornou-se uma mercadoria para ser 

vendida e comprada, normalmente a um custo elevado. 

Segundo Gouveia, Souza, Luna, Souza-Júnior e Szwarcwald (2009), existe um 

forte gradiente social no âmbito da saúde da população, invariavelmente desfavorável para 

grupos sociais menos privilegiados. A região das Américas é, entre todas no mundo, a que 

apresenta maiores desigualdades internas do ponto de vista de situação socioeconômica de 
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seus grupos populacionais e de condições materiais de vida em geral, o que se reflete em 

grandes desigualdades, tanto no estado de saúde de grupos populacionais, como no acesso 

e utilização de serviços de atenção à saúde. Apesar de muitos esforços estarem sendo 

empregados pelos gestores do sistema de saúde brasileiro na busca da melhoria do 

atendimento em saúde com vistas à equidade do sistema, prevista na Constituição Federal 

de 1988, os resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 1998 e 2003, 

demonstraram que não houve alterações nas desigualdades sociais em saúde neste período. 

Pesquisa realizada pelos autores citados acima, revelou que em 2003, das 3932 

pessoas que receberam algum tipo de atendimento médico, 71% foram atendidas pelo 

SUS. A análise revelou ainda que, para os usuários do SUS, houve predominância da baixa 

escolaridade (66%) e de não-empregados (51%), enquanto para os indivíduos que pagaram 

pelo atendimento predominaram pessoas com alta escolaridade (70%) e empregados 

(59%). De modo geral, para o usuário brasileiro, ser jovem, usuário exclusivo do SUS, ter 

baixa escolaridade e autopercepção de saúde ruim gerou mais chances de insatisfação dos 

usuários com relação ao sistema de saúde brasileiro. Os indivíduos residentes na Região 

Sul do país apresentam maiores chances de se sentirem satisfeitos com o atendimento em 

saúde, enquanto para o Nordeste, as chances de satisfação são menores quando se avalia a 

qualidade dos serviços de saúde. 

Assim como na presente pesquisa que identificou avaliações (tanto positivas como 

negativas) do sistema de saúde pública e (uma avaliação positiva) do atendimento através 

de plano de saúde, o estudo de Albuquerque e Melo (2010) constatou que apesar da 

detecção de queixas, falhas e desvios de condutas dentro das unidades do PSF e dos 

Centros de Referência, os usuários da rede pública de saúde avaliaram positivamente o 

PSF. Segundo os autores, esse resultado revela uma postura de aceitação e aprovação dos 

serviços públicos que são oferecidos a sujeitos que antes ficavam às margens do acesso aos 
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cuidados em saúde pública. A pesquisa revelou ainda que todos os entrevistados que 

recorriam a atendimentos em policlínicas privadas consideravam-nas mais eficientes que 

os serviços da rede pública de saúde. Avaliaram negativamente dois pontos cruciais do 

programa PSF: o atendimento preventivo e a estrutura organizacional de acesso aos 

serviços do PSF. A reprovação da quantidade equalidade do trabalho de prevenção 

evidencia uma falha no que deveria ser o tripé de trabalho do programa: prevenção, 

promoção e recuperação de saúde. E a crítica à estrutura organizacional de acesso, 

representada na quantidade de fichas distribuídas e no tempo de espera nas filas, 

demonstra barreiras desde o ingresso ao SUS. 

  A Classe 4, que congregou o senso comum elaborado pelos idosos de ambos os 

sexos, com idade entre 70 e 79 anos, analfabetos ou com ensino fundamental incompleto, 

renda de até um salário mínimo, viúvos (as) e que moram sozinhos, revelou as concepções 

desse grupo sobre a violência urbana permitindo identificar como ela se manifesta, onde 

ocorre e quais as suas consequências.  

As principais formas de manifestação da violência urbana descritas pelos idosos da 

presente pesquisa foram objetivadas através dos verbos roubar, matar, assaltar e estuprar 

que revelaram a forte presença desse fenômeno no cotidiano desse grupo. Como é possível 

observar, o imaginário social confirma as definições sobre violência urbana elaboradas no 

âmbito científico. Conforme já havia apontado Moscovici (1978), a partir da comunicação 

intersubjetiva, os grupos sociais constroem representações sobre a realidade que os cerca 

utilizando as informações que recebem do ambiente (inclusive advindas do conhecimento 

científico) a fim de compreender o mundo ao seu redor e posicionar-se diante dos 

fenômenos que o afetam. O pensamento do senso comum pode ser definido como sistemas 

de pensamento, de visões de mundo coerentes e eficazes, ainda que não científicas. Por 

isso, faz-se importante que os psicólogos sociais estudem e busquem compreender as 
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representações de grupos sociais a fim de identificar de que maneira um objeto social afeta 

a vida, as comunicações e os comportamentos desses grupos.  

Os resultados da presente pesquisa permitiram constatar que as representações 

sociais dos idosos sobre violência urbana aproximam-se em conteúdos semânticos às 

definições oferecidas por autores como Silva (2010), Misse (2002), Rabelo (2010), 

Maccori (2012) e Silva (2011), bem como às definições de violência elaboradas por idosos 

(Saraiva, 2010; Silva et al., 2009). Pode-se dizer que o núcleo de significados sobre a 

violência urbana foi ancorado em três dimensões principais: criminalidade, serviços 

institucionais (saúde, transportes coletivos e financeiros) e em aspectos políticos e 

econômicos. As representações sociais sobre violência urbana compreenderam 

principalmente objetivações ligadas a ações como assaltar, roubar, estuprar e matar e aos 

conflitos intrafamiliares. Foram destacadas também as consequências da violência urbana 

para a rotina, para as relações interpessoais e para o bem-estar psicológico das pessoas 

idosas.  

Nesse panorama, um dos pontos que chama a atenção refere-se ao fato dos idosos 

associarem a violência urbana aos conflitos intrafamiliares, destacando a violência física 

entre filhos e pais e as dificuldades de diálogo. De fato, grande parte dos estudos sobre 

violência contra a pessoa idosa aponta o ambiente doméstico como um dos locais onde 

mais ocorre esse tipo de violência. Geralmente, ela é cometida contra as idosas, por filhos, 

netos, genros, noras, cônjuges ou responsáveis pelo cuidado do idoso (Oliveira, Gomes et 

al., 2012; Moraes et al., 2008; Faleiros, 2007; Melo et al., 2006). 

Apesar de ser definida como um tipo específico de violência, a violência 

intrafamiliar não está separada da violência social, pois implica relações complexas e 

diversas com os processos e a estrutura social do desemprego, da criminalidade, do uso de 

drogas e das relações de poder articuladas ao contexto mais geral da sociedade em que o 
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poder se desenha de forma diferente ao longo dos processos sociais e familiares. As 

representações sociais dos maus-tratos na família tanto estão ancoradas na visão dominante 

de família como um lócus de união e de reciprocidade, mas quando a situação de violência 

se torna insuportável a ponto de ser denunciada pelo idoso, gera muito sofrimento e medo. 

A violência intrafamiliar se articula com a violência social uma vez que a dinâmica social 

se materializa e se reflete na própria dinâmica familiar. A sociedade contemporânea coloca 

novas demandas na vida familiar, alterando os papéis sociais tradicionais e as estruturas 

que sustentam a vida familiar, gerando assim, novos focos de conflitos intergeracionais 

(Faleiros & Brito, 2007). 

Entre as consequências da violência urbana relatadas pelos idosos entrevistados, 

destacaram-se, principalmente as reações psicoafetivas de “medo” e “trauma”. A violência 

contra a pessoa idosa provoca, além de óbitos, traumas físicos e emocionais, o que cria 

uma demanda cada vez maior por serviços e programas de saúde (Moraes et al., 2008). De 

acordo com Rosa, Souza, Oliveira e Coelho (2012), a sucessão de casos de violência que 

se apresentam no cenário urbano cria a sensação profunda de insegurança e medo, 

provocando um retraimento generalizado das pessoas, que se cercam em suas casas.  

Coelho (2012) afirma que quando uma pessoa possui uma percepção de si como 

sujeito vulnerável e desamparado, sujeito a agressões, o sentimento que predomina em 

situações de violência como um assalto, por exemplo, é o medo. No caso dos idosos, que 

possuem vulnerabilidades físicas e psíquicas próprias do processo de envelhecimento, esse 

medo pode se tornar presente e de forma intensificada por se perceberem mais frágeis e 

impossibilitados de reagir frente a situações de violência, conforme constatado na presente 

pesquisa. 

Salienta-se, por fim, que os significados elaborados pelos idosos da presente 

pesquisa sobre a violência urbana permitem identificar variadas consequências desse 
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fenômeno para a qualidade de vida desse grupo. Os conflitos familiares, os sentimentos de 

medo de sair para a rua ou de ficar em casa presentes nos discursos apreendidos são 

indícios de que a violência urbana pode estar afetando a rotina, as relações interpessoais e 

o bem-estar psicológico desse grupo. Esses dados reforçam a importância de estudar as 

implicações da violência urbana na qualidade de vida de pessoas idosas no contexto 

paraibano, um dos objetivos traçados na presente tese.  
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CAPÍTULO 7. ESTUDO 2: CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DA ESCALA DE 

PERCEPÇÃO DA VIOLÊNCIA URBANA CONTRA PESSOAS IDOSAS 
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Apesar de serem cada vez mais prevalentes, nas zonas urbanas, manifestações de 

violência contra as pessoas idosas, ainda são escassos os estudos que se debruçam sobre 

essa temática, especialmente no que se refere à construção de instrumentos padronizados 

que permitam avaliar esse fenômeno. Nesse sentido, o presente estudo tem como objetivo 

construir, a partir dos resultados encontrados no Estudo 1, uma escala de percepção da 

violência urbana contra pessoas idosas, bem como apresentar informações sobre as 

propriedades psicométricas do referido instrumento.  

Considerando que o presente estudo comporta dois objetivos, serão apresentados 

inicialmente os tópicos relacionados ao método e aos resultados do estudo de construção 

da escala de percepção da violência urbana contra pessoas idosas e, posteriormente, o 

método e resultados do estudo das propriedades psicométricas da referida escala. 

 

7.1. CONSTRUÇÃO DA ESCALA DE PERCEPÇÃO DA VIOLÊNCIA URBANA 

CONTRA PESSOAS IDOSAS 

 

7.1.1. Método. 

 

Para a construção da escala, foi realizada inicialmente a operacionalização do 

construto violência urbana a partir dos resultados obtidos no estudo 1. Os conteúdos que 

emergiram no dendrograma e as pseudofrases resultantes da Classificação Hierárquica 

Descendente realizada pelo software ALCESTE subsidiaram esse processo. 

O instrumento foi elaborado, portanto, levando-se em consideração as percepções, 

crenças, opiniões, atitudes e representações sociais dos idosos no que se refere à violência 

urbana: o que é a violência urbana, quais os tipos de violência urbana contra a pessoa idosa 

e quais as suas consequências para a vida dos idosos. A versão-piloto do instrumento 
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possuía 40 itens, organizados no formato likert de resposta com 5 pontos, variando de 

“discordo totalmente” a “concordo totalmente”. 

Em um segundo momento, foi realizada a análise teórica dos itens que engloba a 

análise semântica e a análise de juízes. Em primeira instância, a versão-piloto foi 

submetida à análise semântica para verificar se eram compreensíveis para os membros da 

população à qual o instrumento se destina e para discutir as dúvidas que os itens 

suscitavam. A amostra para essa análise foi de 10 pessoas idosas, selecionadas de maneira 

não probabilística a partir da técnica “Bola de Neve”, desde o estrato mais baixo da 

população alvo (pessoas analfabetas e com nível baixo de escolaridade) até pessoas 

integrantes do estrato mais alto da população alvo (pessoas com nível superior de 

escolaridade), para assegurar a mais abrangente compreensão possível dos itens. 

Essas pessoas selecionadas eram residentes de dois bairros da cidade de João 

Pessoa, os mesmo onde foram realizados o estudo 1. As pessoas receberam 

individualmente a versão-piloto do instrumento e foram solicitadas a ler as questões e 

comentar sobre suas impressões, dúvidas ou questionamentos. Se os idosos não 

demonstrassem dúvidas na compreensão do item, assumiu-se que ele foi corretamente 

compreendido; caso contrário, tratava-se de um item candidato a ser excluído ou 

modificado. Dessa análise, resultaram alterações na formulação de alguns itens para torná-

los mais claros e mais compreensíveis e eliminação de seis itens que se mostraram 

repetitivos ou inadequados, o que resultou num instrumento com 34 itens. 

Em seguida, procedeu-se à análise de juízes ou de consistência dos itens, composta 

por três pessoas peritas na área do envelhecimento que julgaram se os itens estavam se 

referindo ou não à variável em questão. Todos os itens permaneceram, uma vez que os 

mesmos apresentaram uma concordância de, pelo menos, 80% entre os juízes, critério de 

decisão sobre a pertinência do item ao traço a que teoricamente se refere (Pasquali, 1999).  
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7.1.2. Descrição dos Resultados. 

 

Após as análises, o instrumento foi denominado “Escala de Percepção da Violência 

Urbana contra Pessoas Idosas” e ficou composto com 34 itens em sua versão de aplicação. 

Abaixo, na Tabela 4, é possível visualizar os itens. 

 

Tabela 4. Versão de Aplicação da Escala de Percepção da Violência Urbana contra Pessoas 
Idosas 

nº ITENS 
  

1. A violência urbana provoca morte. 

2. O sistema econômico contribui para a violência urbana contra os idosos. 

3. A falta de informação por parte das autoridades acerca do estatuto do idoso contribui com a violência 

urbana. 

4. Existe violência urbana contra os idosos nos transportes coletivos. 

5. A falta de distribuição de remédio no posto de saúde é uma violência urbana contra o idoso. 

6. A violência urbana provoca medo de sair para a rua ou de ficar sozinho em casa. 

7. A demora nas filas preferenciais para idosos é uma forma de violência urbana. 

8. A falta de educação na família contribui para a violência urbana contra as pessoas idosas. 

9. A violência urbana ocorre em todos os espaços, bairros e lugares da cidade. 

10. A violência urbana está relacionada ao consumo de drogas. 

11. Quando um idoso vai atravessar a rua os motoristas de ônibus, de carros e de motos não têm paciência de 
esperar. 

12. A violência urbana envolve assalto e roubo. 

13. Vejo e escuto falarem sobre violência urbana na televisão, nos jornais e no rádio. 

14. A violência urbana não me causa medo ou preocupação. 

15. A impaciência e a intolerância das pessoas são formas de violência contra a pessoa idosa. 

16. A qualidade do atendimento em hospitais, clínicas e postos de saúde para pessoas idosas é a mesma no setor 

público e no privado. 

17. A violência urbana envolve estupro e abuso sexual. 

18. Ocorre violência contra a pessoa idosa no serviço público de saúde. 

19. As pessoas idosas são vítimas da violência urbana. 

20. A violência urbana envolve a falta de respeito da família. 

21. Os motoristas e cobradores de ônibus respeitam os idosos. 

22. As pessoas respeitam as filas e vagas preferenciais para idosos. 

23. A violência urbana ocorre no trânsito das cidades. 

24. Quando o idoso sofre violência urbana ele fica traumatizado. 

25. O descaso das autoridades políticas é uma forma de violência urbana contra as pessoas idosas. 

26. A violência urbana provoca insegurança entre as pessoas idosas. 

27. As pessoas mais jovens não levantam para dar o lugar ao idoso nas cadeiras dos ônibus. 

28. A violência urbana contra a pessoa idosa provoca depressão. 

29. A falta de educação com as pessoas idosas é uma forma de violência urbana. 

30. Quando pego um ônibus penso que corro o risco de ser assaltado. 

31. É comum acontecer assalto a pessoas idosas dentro ou perto de bancos, lojas ou supermercados. 

32. Considero que as agencias bancárias oferecem um bom atendimento para as pessoas idosas. 

33. Os transportes coletivos são bem adaptados para os idosos. 

34. Não vou ao banco sozinho porque tenho medo da violência. 
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7.2. ESTUDO DAS PROPRIEDADES PSICOMÉTRICAS DA ESCALA DE 

PERCEPÇÃO DA VIOLÊNCIA URBANA CONTRA PESSOAS IDOSAS 

 

7.2.1. Método. 

 

7.2.1.1. Delineamento. 

Tratou-se de uma pesquisa correlacional, transversal, com enfoque psicométrico. 

 

7.2.1.2. Participantes. 

 Neste estudo, contou-se com uma amostra de conveniência (não-probabilística) 

formada por pessoas de 60 anos ou mais. Os critérios de inclusão dos sujeitos na amostra 

foram: a) Possuir 60 anos ou mais de idade, pois, o Estatuto do Idoso, disposto na Lei nº 

10.741, de 01.10.2003, estabelece este como o limite etário inferior na definição de idoso 

(Brasil, 2003); b) Aceitar participar voluntariamente da pesquisa. O critério de exclusão 

adotado foi não responder adequadamente algum dos instrumentos utilizados na coleta de 

dados, ou seja, quando mais de 20% dos itens deixassem de ser respondidos, conforme 

procedimento recomendado na literatura (WHO, 1998). 

Inicialmente, 229 idosos responderam aos instrumentos de coleta de dados desta 

pesquisa. Destes, 16 foram excluídos por não terem respondido adequadamente algum dos 

instrumentos utilizados. Portanto, fizeram parte da pesquisa 213 idosos, de ambos os 

sexos, com idades variando de 60 a 89 anos (m = 69,4; dp = 6,37).  

 

7.2.1.3. Lócus. 

A coleta de dados deste estudo foi realizada em Grupos de Convivência para Idosos 

e locais públicos (como praças, shopping center, entre outros), localizados no município 
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de João Pessoa – PB. 

 

7.2.1.4. Instrumentos. 

Os participantes responderam a dois instrumentos: a Escala de Percepção da 

Violência Urbana contra Pessoas Idosas (EVUPI), construída a partir dos resultados 

obtidos no Estudo 1; e um questionário sociodemográfico. A EVUPI é constituída por 34 

itens e possui como objetivo avaliar a percepção sobre violência urbana contra pessoas 

idosas. É uma escala de auto-relato, com respostas organizadas no formato likert de 5 

pontos, variando de “discordo totalmente” a “concordo totalmente”. O escore total varia de 

34 (percepção de menor violência urbana contra a pessoa idosa possível) a 170 (percepção 

de maior violência urbana contra a pessoa idosa possível).  

O questionário sociodemográfico teve a finalidade de apreender o perfil da amostra 

com questões de identificação como idade, sexo, estado civil, escolaridade, religião e 

renda.  

 

7.2.1.5. Procedimento. 

Nos casos em que a coleta de dados foi feita em grupos de convivência para idosos, 

previamente foi realizado um contato com os responsáveis pelos locais para apresentação 

do projeto e solicitação de autorização para a realização da pesquisa. A aplicação dos 

instrumentos foi feita por um grupo de pesquisadoras composto por três pessoas 

previamente treinadas para utilizar um procedimento padrão que consistiu em: a) 

apresentar-se ao idoso (a); b) explicar os objetivos da pesquisa e o caráter voluntário e 

anônimo da participação; c) solicitar a leitura e assinatura do termo de consentimento livre 

e esclarecido (TCLE); d) recolher o TCLE, distribuir folha de papel contendo os 

instrumentos e solicitar que os idosos respondessem de forma individual. No caso dos 
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idosos analfabetos, a pesquisadora lia as questões e anotava as respostas do idoso (a). Em 

média, cada aplicação durou aproximadamente 20 minutos. 

 

7.2.1.6. Análise dos dados. 

Utilizou-se o programa estatístico SPSS (versão 21) para tabulação e análise dos 

dados. O seu uso permite gerar relatórios tabulados, gráficos e dispersões de distribuições 

utilizadas na realização de análises descritivas e de correlação entre variáveis (Vieira, 

2012). 

Neste estudo foram realizados dois tipos de análise estatística: a descritiva se 

relaciona com medidas de tendência central e dispersão (média, desvio padrão) e análise 

multivariada (analise fatorial exploratória, alfa de Cronbach e correlação r de Pearson). 

Verificou-se previamente a adequação para a análise estatística, considerando dois 

indicadores KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) e Teste de Esfericidade de Bartlett, com a 

finalidade de verificar se a matriz de correlação entre os itens é ou não fatorável. 

KMO é um índice utilizado para comparar a magnitude dos coeficientes de 

correlação simples observados em relação às magnitudes dos coeficientes de correlação 

parcial. Já o Teste de Esfericidade de Bartlett é uma estatística de verificação usada para 

examinar a hipótese de que as variáveis não estejam correlacionadas na população 

(Bisquerra, 1989). Portanto, considera-se o KMO inferior a 0,50 inaceitavel e os valores 

mais próximos do número 1 os desejáveis. Por outro lado, o Teste de Esfericidade de 

Bartlett precisa apresentar um valor de qui-quadrado (χ²) que seja significativo, isto é, p < 

0,05. 

Na análise fatorial exploratória foram considerados três critérios para a 

definição/extração do número de componentes, nomeadamente: Kaiser, Cattell e análise 

paralela. O critério Kaiser deve apresentar valor próprio igual ou superior a 1, já o critério 
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de Cattell apresenta os valores próprios em um gráfico, isto é, screeplot (gráfico dos 

autovalores versus número de fatores por ordem de extração) e a análise paralela que 

indica a não necessidade de realizar o desdobramento. 

Quanto aos valores do Alfa de Cronbach, de acordo com Pasquali (2003), espera-se 

que sejam superiores a 0.70. A análise de correlações r de Pearson foi realizada com a 

finalidade de verificar as relações existentes entre os possíveis fatores da Escala de 

Percepção da Violência Urbana contra Pessoas Idosas. 

 

7.2.2. Descrição dos Resultados.  

 

7.2.2.1. Perfil sociodemográfico dos Participantes. 

 

Conforme é possível observar na Tabela 5, participaram deste estudo 213 idosos, 

com idades variando de 60 a 89 anos (m = 69,4; dp = 6,37), a maioria do sexo feminino 

(72,5%), casados (as) (53,6%), com renda de até 1 salário mínimo (35,4%), ensino 

superior completo (36,6%), morando com o cônjuge (34,6%) e católicos (as) (78,9%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



150 
 

Tabela 5. Perfil sociodemográfico dos participantes – Estudo 2 (N = 213) 

VARIÁVEL N %  

Sexo   

Feminino  153 72,5 

Masculino 58 27,5 
   

Faixa Etária   

60 a 69 anos  108 50,7 

70 a 80 anos  92 43,2 

Acima de 80 anos  13 6,1 
   

Estado Civil   

Solteiro  28 13,3 

Casado  113 53,6 

Viúvo  55 26 

Divorciado 15 7,1 
   

Escolaridade   

Sem escolarização 32 15 

Ensino fundamental incompleto 38 17,8 

Ensino fundamental completo 26 12,2 

Ensino médio completo 39 18,4 

Ensino superior completo 78 36,6 

Renda   

Até 1 salário mínimo  73 35,4 

Entre 1 e 3 salários mínimos  48 23,3 

Entre 3 e 6 salários mínimos 46 22,3 

Mais de 6 salários mínimos 39 18,9 
   

Com quem mora   

Sozinho 34 16,1 

Marido/Esposa 73 34,6 

Filhos 50 23,7 

Filhos e Cônjuge 33 15,6 

Outros parentes ou cuidador 21 10 
   

Religião   

Católico (a) 168 79,6 

Evangélico (a) 26 12,3 

Espírita 10 4,7 

Outra (s) 7 3,3 

 

 

7.2.2.2. Poder discriminativo dos itens da EVUPI. 

 

O objetivo desta análise foi verificar se a medida (percepção da vilência urbana 

contra pessoas idosas) consegue distinguir aqueles participantes que obtiveram pontuações 

com magnitudes próximas, adotando-se o critério da mediana empírica para definir os 

grupos-critério. Inicialmente, todos os itens foram somados obtendo-se a pontuação total 
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da escala. Com base nesse resultado, foram criados os grupos critérios “inferior e 

superior”, conforme as pontuações totais dos participantes fossem abaixo ou acima da 

mediana (4,08). Após a estruturação dos grupos, foram realizados testes multivariados 

(teste t-Student) a fim de checar o poder discriminativo de cada item. Observaram-se os 

resultados apresentados na Tabela 6 a seguir. 

 

Tabela 6. Poder discriminativo dos itens da EVUPI 

Item 
Grupos-Critério 

Contraste 
Inferior Superior 

 m dp m dp t gl p 

1 4,06 0,81 4,68 0,66 -4,65 93 0,001* 

2 3,70 0,86 4,21 1,04 -3,00 135 0,01** 

3 3,51 0,82 4,49 0,84 -6,71 112 0,001* 

4   3,83  0,64 4,62 0,65 -6,93 112 0,001* 

5 4,02 0,53 4,70 0,55 -7,11 135 0,001* 

6 4,09 0,59 4,87 0,51 -7,82 97 0,001* 

7 3,81 0,62 4,55 0,64 -6,58 135 0,001* 

8 3,87 0,52 4,61 0,76 -6,21 135 0,001* 

9 3,75 0,83 4,71 0,59 -7,32 85 0,001* 

10 4,15 0,77 4,69 0,62 -4,29 93 0,001* 

11 3,49 0,82 4,30 0,86 -5,48 114 0,001* 

12 4,26 0,48 4,77 0,42 -6,28 98 0,001* 

13 4,34 0,55 4,80 0,61 -4,40 135 0,001* 

14 3,92 1,12 4,38 1,33 -2,15 124 0,01** 

15 3,91 0,40 4,60 0,64 -6,98 135 0,001* 

16 3,28 1,08 3,19 1,46 0,39 135 0,692 

17 3,98 0,57 4,75 0,51 -7,98 101 0,001* 

18 3,77 0,57 4,32 0,77 -4,41 135 0,001* 

19 3,89 0,57 4,79 0,46 -9,53 93 0,001* 

20 3,87 0,59 4,70 0,53 -8,37 102 0,001* 

21 2,71 0,71 3,33 1,18 -3,40 135 0,001* 

22 2,83 1,06 3,28 1,44 -1,97 135 0,05*** 

23 3,96 0,51 4,54 0,52 -6,26 135 0,001* 

24 4,04 0,39 4,73 0,49 -8,52 135 0,001* 

25 4,28 0,45 4,73 0,54 -5,13 124 0,001* 

26 4,13 0,55 4,77 0,42 -7,20 89 0,001* 

27 3,25 0,91 4,33 0,86 -6,89 106 0,001* 

28 3,70 0,60 4,60 0,62 -8,33 112 0,001* 

29 4,02 0,36 4,65 0,54 -7,44 135 0,001* 

30 3,75 0,83 4,71 0,55 -8,14 135 0,001* 

31 3,98 0,50 4,76 0,45 -9,21 103 0,001* 

32 2,64 0,85 3,41 1,28 -3,88 135 0,001* 

33 3,03 0,87 3,82 1,35 -3,74 135 0,001* 

34 3,00 1,01 3,80 1,25 -3,87 135 0,001* 

Nota. *Itens que apresentaram poder discriminativo (p<0,001); **Itens que apresentaram poder discriminativo 

(p<0,01); ***Itens que apresentaram poder discriminativo (p<0,05). 

 

Como é possível observar na Tabela 6, o resultado do teste t-Student comprova 
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que, com excessão do item 16 “A qualidade do atendimento em hospitais, clínicas e postos 

de saúde para pessoas idosas é a mesma no setor público e no privado” (p = 0,69), todos 

os outros 33 itens da escala apresentaram poder discriminativo satisfatório (p < 0,05). 

Estes resultados asseguram a qualidade métrica dos itens deste instrumento. Após esta 

etapa, partiu-se para a verificação da estrutura fatorial da referida escala. 

 

7.2.2.3. Análise Fatorial Exploratória e Consistência Interna da EVUPI.  

 

Inicialmente, comprovou-se a fatorabilidade dos itens, a partir do índice Kaiser-

Meyer-Olkin (KMO) e do teste de esfericidade de Bartlett. O primeiro trabalha com as 

correlações parciais das variáveis, devendo ser aceitos os valores iguais ou superiores a 

0,60 (Tabachnick & Fidell, 2007). O segundo comprova a hipótese de que a matriz de 

covariâncias é uma matriz de identidade. Os resultados observados apontaram a adequação 

de se utilizar uma análise fatorial exploratória, tendo sido observados os seguintes índices: 

KMO =0,84 e Teste de Esfericidade de Bartlett, x² (528) =2119,45; p < 0,001. 

Posteriormente, procedeu-se uma análise dos componentes principais sem fixar o 

número de fatores a extrair (rotação varimax), considerando-se a matriz de covariâncias e 

adotando o método de estimação ML (Maximum Likelihood). No primeiro critério 

adotado, critério de Kaiser, considerando valores próprios (eingenvalue) iguais ou 

superiores a 1, foi possível encontrar nove componentes indicando uma estrutura 

multifatorial com os seguintes valores: 8,78; 2,36; 1,56; 1,40; 1,36; 1,28; 1,21; 1,15; 1,09. 

O segundo critério adotado (critério de Cattel) trata da distribuição gráfica dos valores 

próprios e recomenda que se considerem aqueles componentes que emergirem antes da 

“quebra” (também chamado de cotovelo) e que, portanto, estiverem mais distantes do eixo 

horizontal na figura. Conforme é possível observar na Figura 2, dois componentes 
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representam os fatores para o construto violência urbana, uma vez que se destacaram da 

linha tracejada paralelamente ao eixo horizontal indicando uma estrutura bifatorial. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Figura 2: Distribuição gráfica dos valores da Escala de Percepção da Violência Urbana contra 
Pessoas Idosas 

 

 
Os achados previamente relatados foram ainda ponderados em razão da análise 

paralela (critério de Horn), admitindo-se os parâmetros do banco de dados (composto por 

213 participantes e 33 itens da escala) e considerando 1.000 simulações. Os resultados 

figuram nas duas últimas colunas da Tabela 7 onde é possível observar que dois 

componentes apresentam valores próprios superiores aos valores próprios produzidos 

aleatoriamente.  

 

Tabela 7. Valores próprios observados e simulados para a Escala de Percepção da 
Violência Urbana contra Pessoas Idosas 

Análise de Componentes 

(observado) 

Análise Paralela  

(simulação) 

 M Percentil 

8,78 1,82 1,93 

2,36 1,70 1,77 

1,56 1,63 1,70 

1,40 1,55 1,61 

Componentes que se destacam, indicando a 

bidimensionalidade 
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Diante desses resultados, verificou-se a existência de uma estrutura fatorial 

contendo dois componentes (bifatorial) para a Escala de Percepção da Violência Urbana 

contra Pessoas Idosas – EVUPI, denominados “Manifestações da Violência urbana e suas 

consequências” e “Violência urbana e serviços institucionais”, respectivamente. A 

nomeação dos componentes foi feita mediante interpretação dos conteúdos do conjunto de 

itens que compõem cada fator. 

Os resultados da análise de componentes principais (CP) do conjunto de seus itens, 

a porcentagem de variância explicada e os índices de consistência interna (alfa de 

Cronbach) são mostrados na Tabela 8. 

 

Tabela 8. Estrutura fatorial da Escala de Percepção da Violência Urbana contra Pessoas 
Idosas 
Item Conteúdo I II 

19 As pessoas idosas são vítimas da violência urbana. 0,74* 0,05 
30 Quando pego um ônibus penso que corro o risco de ser assaltado. 0,70* -0,05 

29 A falta de educação com as pessoas idosas é uma forma de violência urbana.  0,69* -0,02 
26 A violência urbana provoca insegurança entre as pessoas idosas. 0,68* 0,01 
28 A violência urbana contra a pessoa idosa provoca depressão. 0,67* 0,06 
20 A violência urbana envolve a falta de respeito da família. 0,66* 0,05 

17 A violência urbana envolve estupro e abuso sexual. 0,65* 0,01 
24 Quando o idoso sofre violência urbana ele fica traumatizado. 0,64* 0,01 
23 A violência urbana ocorre no trânsito das cidades. 0,62* 0,07 

12 A violência urbana envolve assalto e roubo. 0,61* -0,09 
31 É comum acontecer assalto a pessoas idosas dentro ou perto de bancos, lojas ou supermercados. 0,60* 0,06 
15 A impaciência e a intolerância das pessoas são formas de violência contra a pessoa idosa.  0,56* 0,09 
25 O descaso das autoridades políticas é uma forma de violência urbana contra as pessoas idosas. 0,55* -0,07 

4 Existe violência urbana contra os idosos nos transportes coletivos.  0,55* 0,13 
5 A falta de distribuição de remédio no posto de saúde é uma violência urbana contra o idoso.  0,55* 0,13 
9 A violência urbana ocorre em todos os espaços, bairros e lugares da cidade. 0,53* 0,10 
7 A demora nas filas preferenciais para idosos é uma forma de violência urbana.  0,50* 0,30 

6 A violência urbana provoca medo de sair para a rua ou de ficar sozinho em casa.  0,49* 0,05 
8 A falta de educação na família contribui para a violência urbana contra as pessoas idosas.  0,49* 0,20 

18 Ocorre violência contra a pessoa idosa no serviço público de saúde.  0,49* 0,03 
3 A falta de informação por parte das autoridades acerca do estatuto do idoso contribui com a 

violência urbana. 0,48* 0,20 
10 A violência urbana está relacionada ao consumo de drogas. 0,47* -0,22 
1 A violência urbana provoca morte. 0,47* -0,02 

13 Vejo e escuto falarem sobre violência urbana na televisão, nos jornais e no rádio.  0,36* 0,01 
2 O sistema econômico contribui para a violência urbana contra os idosos.  0,35* -0,06 

34 Não vou ao banco sozinho porque tenho medo da violência.  0,30* -0,01 
11 Quando um idoso vai atravessar a rua os motoristas de ônibus, de carros e de motos não têm 

paciência de esperar. 0,30* 0,25 
33 Os transportes coletivos são bem adaptados para os idosos. 0,06 0,75* 
21 Os motoristas e cobradores de ônibus respeitam os idosos. 0,05 0,67* 
32 Considero que as agências bancárias oferecem um bom atendimento para as pessoas idosas. 0,01 0,66* 

22 As pessoas respeitam as filas e vagas preferenciais para idosos. -0,06 0,59* 
14 A violência urbana não me causa medo ou preocupação. 0,04 0,37* 
27 As pessoas mais jovens não levantam para dar o lugar ao idoso nas cadeiras dos ônibus. 0,32* 0,32* 

Número de Itens 27 5 

Valor Próprio 8,78 2,36 

% Variância 26,6 7,1 

Alfa de Cronbach 0,91 0,65 

Nota: * carga fatorial considerada satisfatória para interpretação do componente: 0,30; Fator I (Manifestações da Violência urbana e suas consequências) e 
Fator II (Violência urbana e serviços institucionais). 
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A carga fatorial considerada satisfatória para interpretação dos componentes foi 

0,30 (Tabachnick & Fidell, 2007). Conforme a Tabela 8, o Fator I, denominado de 

Manifestações da Violência urbana e suas consequências, reuniu vinte e sete itens com 

saturações variando de 0,74 (item 19) a 0,30 (item 11). Seu valor próprio (eigenvalue) foi 

de 8,78, o percentual de explicação da variância total foi 26,6% e a consistência interna 

(alfa de Cronbach, α) 0,91. O segundo fator, nomeado Violência urbana e serviços 

institucionais, foi composto por cinco itens com saturações variando de 0,75 (item 3) a 

0,37 (item 14). Seu valor próprio (eigenvalue) foi de 2,36, o percentual de explicação da 

variância total foi 7,1% e a consistência interna (alfa de Cronbach, α = 0,65). Ressalta-se 

ainda a exclusão do item 27 em função do valor de sua carga fatorial (0.32) nos dois 

fatores, denotando ambiguidade.  

Em suma, os resultados apontam para a coerência da existência de duas dimensões 

ou fatores para descrever a violência urbana contra a pessoa idosa. Os parâmetros 

observados evidenciam a validade fatorial e consistência interna do instrumento 

construído. 

 

7.3. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DO ESTUDO 2 

 

No presente estudo, a maioria dos idosos era do sexo feminino (72,5%), com idade 

entre 60 e 69 anos (50,7%) e casado (a) (53,6%). Esses dados estão em conformidade com 

tendência nacional segundo informações do IBGE (2013b) e também foram encontrados 

em outros estudos (Carvalho, Lima Neto, Silva, Nunes, & Alchieri, 2014; Faller et al., 

2010). De acordo com Vitorino, Paskulin e Vianna (2013), a longevidade das mulheres 

pode ser explicada por diversos fatores, destacando-se, nos países em desenvolvimento, a 

maior exposição à mortalidade por causas externas em faixas etárias jovens, 
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principalmente homicídios e acidentes de trânsito. 

A maioria dos idosos possuía renda de até 1 salário mínimo (35,4%) e morava com 

cônjuge (34,6%), dados que também estão em conformidade com a tendência nacional, 

segundo IBGE (2013b). Estudo desenvolvido também no nordeste, cujo objetivo foi 

avaliar o desempenho de idosos participantes de grupos de convivência na realização das 

atividades básicas e instrumentais de vida diária, identificou predominância de idosos 

casados (52,25%) e com renda de 1 salário mínimo (53,15%) (Carvalho et al., 2014). Nota-

se, no entanto, que no que concerne ao grau de escolaridade, a maoria dos idosos 

participantes desta pesquisa possuem segundo grau completo ou nível superior, 

diferentemente da maioria da população idosa brasileira.  

Os resultados empíricos explicitados parecem indicar evidências de validade 

fatorial e consistência interna da Escala de Percepção da Violência Urbana contra Pessoas 

Idosas no contexto em que o estudo foi realizado. A medida foi mais bem representada por 

uma solução bifatorial, composta pelas dimensões Manifestações da Violência urbana e 

suas consequências e Violência urbana e serviços institucionais. 

A dimensão Manifestações da Violência urbana e suas consequências foi formada 

por itens relacionados a diversas formas de manifestação da violência urbana e as 

consequências psicológicas negativas vivenciadas pelas pessoas idosas. Entre as formas de 

manifestação destacam-se a violência no trânsito (item 23: A violência urbana ocorre no 

trânsito das cidades), a criminalidade (item 31: É comum acontecer assalto a pessoas 

idosas dentro ou perto de bancos, lojas ou supermercados), o abuso sexual (item 17: A 

violência urbana envolve estupro e abuso sexual), a falta de educação para com o idoso 

(item 29: A falta de educação com as pessoas idosas é uma forma de violência urbana), a 

falta de respeito na família (item 20: A violência urbana envolve a falta de respeito da 

família), a violência presente no atendimento público de saúde (item 18: Ocorre violência 
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contra a pessoa idosa no serviço público de saúde) e nos sistemas socioeconômico (item 

2: O sistema econômico contribui para a violência urbana contra os idosos) e político 

(item 25: O descaso das autoridades políticas é uma forma de violência urbana contra as 

pessoas idosas). No tocante às consequências psicológicas, os itens revelam 

principalmente os sentimentos de medo, preocupação e insegurança gerados pela violência 

urbana, assim como podendo levar o idoso a ficar traumatizado ou deprimido. 

Esses resultados corroboram com diversos estudos que também encontraram 

associação entre violência urbana e diferentes formas de criminalidade como o roubo, 

morte e drogas (Costa, Coutinho, & Araújo, 2011; Almeida & Santos, 2013; Cruz et al., 

2011; Santos, Almeida, Mota, & Medeiros, 2010). Outros estudos também apontam para a 

relação entre violência e falta de educação familiar ou de respeito na família (Almeida & 

Santos, 2013; Araújo et al., 2013; Araújo & Lobo Filho, 2009), violência e abuso sexual 

(Santos et al., 2010; Acierno et al., 2010; Biggs et al., 2009), violência e trânsito (Vello et 

al., 2014; Maagh, Lange Linck, Gigante, Pereira, Quadros, 2013), bem como a violência 

presente no atendimento público de saúde (Vello et al., 2014; Lima et al., 2014) e nos 

sistemas socioeconômico e político (Lima, Souza, Lima et al., 2010; Armani & Cruz-

Silva, 2010; Balista, Basso, Cocco, & Geib, 2004). 

De forma consonante com os resultados da presente pesquisa, a OMS (2002) 

destaca o sentimento de medo e a depressão entre as diversas repercussões da violência na 

esfera psicológica. É possível encontrar estudos que apontam para a presença de aspectos 

psicoafetivos como medo, insegurança e depressão em pessoas de todas as faixas etárias. 

Fonseca et al. (2012) encontraram a associação entre violência e sentimentos como medo e 

preocupação entre as representações sociais de mulheres residentes na cidade de João 

Pessoa. Polaro, Gonçalves e Alvarez (2013) identificaram que o fenômeno da violência 

impacta o trabalho de enfermeiras em atividade nas unidades de estratégia de saúde da 
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família, induzindo-as aos sentimentos de medo e frustração profissional pelo 

constrangimento e limitação de suas funções. Pesquisa desenvolvida por Lima et al. (2013) 

com alunos do ensino médio de duas escolas públicas em Cuiabá, Mato Grosso também 

demonstrou que as representações sociais da violência elaboradas pelos participantes da 

pesquisa ancoravam-se na esfera psicossocial e psicoafetiva objetivando-a, entre outros 

elementos, como depressão, exclusão, preconceito e sofrimento. Elsner, Pavan e Guedes 

(2007) apontam que após ter sofrido episódios de violência, o idoso pode demonstrar 

medo, exacerbação de quadro depressivo, passividade, resignação, tristeza, desesperança, 

falta de defesa, ansiedade, agitação, entre outros sintomas.  

A segunda dimensão denominada Violência urbana e serviços institucionais foi 

composta por expressões referentes à violência urbana presente em instituições bancárias 

(item 32: Considero que as agências bancárias oferecem um bom atendimento para as 

pessoas idosas) e de transporte coletivo (item 33: Os transportes coletivos são bem 

adaptados para os idosos) e ao desrespeito ao direito em filas e vagas preferenciais para 

idosos (item 22: As pessoas respeitam as filas e vagas preferenciais para idosos). Compõe 

também essa dimensão uma questão relacionada ao sentimento de medo e preocupação 

causado pela violência (item 14: A violência urbana não me causa medo ou preocupação). 

De modo geral, essa segunda dimensão parece expressar as dificuldades e conflitos 

intergeracionais vivenciados por uma sociedade onde cresce o número de pessoas idosas e 

que, consequentemente, necessitam de adaptações e atendimento diferenciado em serviços 

institucionais como bancos e transportes coletivos. Segundo Florêncio, Ferreira Filha e Sá 

(2009), no Brasil, são muitas as necessidades dos idosos que não são supridas ou são 

desrespeitadas pela atual conjuntura social e política instalada. A convivência dos idosos, 

especialmente os mais dependentes, com indivíduos mais jovens, podem gerar conflitos, a 

ponto de a relação entre ambos ficar insustentável. Isto ocorreria no âmbito familiar, 
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institucional e no convívio social. Nestas situações é comum acontecer o fenômeno da 

violência contra o idoso. 

Autores como Saraiva (2010) e Minayo (2003) identificam esse tipo de violência 

como violência estrutural que inclui a falta de infraestrutura urbana para minorar os 

problemas de locomoção das pessoas idosas. Podemos citar como exemplos dessa falta de 

infraestrutura: a existência de obstáculos nas ruas, dificultando o caminhar; a falta de 

adaptações nos ônibus que facilitem o subir e descer; o desrespeito às filas e vagas de 

estacionamento preferenciais, etc. Pesquisa desenvolvida por Góes, Cárdenas, Gomes, & 

Tavares (2008) identificou que grande parte dos idosos entrevistados presenciou, ou 

vivenciou, maus tratos no transporte coletivo urbano. Entre as principais formas de 

violência foram citadas a ocorrência de agressão verbal por parte de cobradores e 

motoristas e o uso de assentos exclusivos para idosos por passageiros mais jovens. 

Os resultados ora obtidos, embora promissores, devem ser assumidos apenas como 

um estudo inicial das características psicométricas da escala, sendo necessário que 

investigações futuras sejam realizadas no sentido de fornecer evidências adicionais acerca 

da validade do construto dado o caráter fundamentalmente exploratório das técnicas 

estatísticas utilizadas e das características sociodemográficas da amostra. Nesse sentido, 

realizou-se um novo estudo (Estudo 3), descrito no capítulo 8 desta tese, que teve como 

objetivo checar a validade fatorial da Escala de Percepção da Violência Urbana contra 

Pessoas Idosas a partir de testes estatísticos de modelagem por equações estruturais.  
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CAPÍTULO 8. ESTUDO 3: ANÁLISE CONFIRMATÓRIA DA ESCALA DE 

PERCEPÇÃO DA VIOLÊNCIA URBANA CONTRA PESSOAS IDOSAS  
 
 



161 
 

O presente estudo foi realizado com a finalidade de comprovar a estrutura fatorial 

da Escala de Percepção da Violência Urbana contra Pessoas Idosas – validada no Estudo 2 

– através da realização de uma Análise Fatorial Confirmatória (AFC). Segundo Ullman 

(2006), a AFC é uma técnica que pertence aos modelos de equações estruturais e permite 

que um conjunto de relações entre uma ou mais variáveis indicadoras e uma ou mais 

variáveis latentes possam ser descritas por variáveis contínuas e/ou discretas. Ela é, 

portanto, considerada uma técnica favorável para verificar o número de dimensões 

subjacentes (fatores) de um instrumento e o padrão de relações entre os itens e os fatores 

(cargas fatoriais). 

 

 

8.1 MÉTODO 

 

8.1.1. Delineamento. 

Tratou-se de uma pesquisa correlacional, transversal, com enfoque psicométrico. 

 

8.1.2. Participantes. 

Neste estudo, contou-se com uma amostra de conveniência (não-probabilística) 

composta por pessoas de 60 anos ou mais de idade. Os critérios de inclusão dos sujeitos na 

amostra foram: a) Possuir 60 anos ou mais de idade, pois, o Estatuto do Idoso, disposto na 

Lei nº 10.741, de 01.10.2003, estabelece este como o limite etário inferior na definição de 

idoso (Brasil, 2003); b) Aceitar participar voluntariamente da pesquisa. O critério de 

exclusão adotado foi não responder adequadamente algum dos instrumentos utilizados na 

coleta de dados, ou seja, quando mais de 20% dos itens deixassem de ser respondidos, 

conforme procedimento recomendado na literatura (WHO, 1998). 



162 
 

Participaram deste estudo 621 idosos. Destes, 27 foram excluídos por não terem 

respondido adequadamente algum dos instrumentos utilizados na coleta de dados. 

Portanto, fizeram parte da pesquisa 594 idosos, com idades variando de 60 a 87 anos (m = 

70,0; dp = 7,0).  

 

8.1.3. Lócus. 

A coleta de dados deste estudo foi realizada em Grupos de Convivência para Idosos 

e locais públicos (como praças, shopping centers, entre outros), localizados no município 

de João Pessoa – PB. 

 

8.1.4. Instrumentos. 

Os participantes responderam a dois instrumentos: a Escala de Percepção da 

Violência Urbana contra Pessoas Idosas – EVUPI e um questionário sociodemográfico. A 

EVUPI, construída e validada no estudo anterior, foi aplicado em uma versão de duas 

dimensões e 32 itens (conforme resultados obtidos no estudo anterior). Abaixo é possível 

observar a descrição dos itens e dimensões, na Tabela 9.  
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Tabela 9. Dimensões e itens da Escala de Percepção da Violência Urbana contra Pessoas 
Idosas 

Dimensões Itens 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Manifestações da 
Violência urbana e suas 

consequências 

1. A violência urbana provoca morte. 

2. O sistema econômico contribui para a violência urbana contra os idosos.  

3. A falta de informação por parte das autoridades acerca do estatuto do idoso contribui com a violência urbana.  

4. Existe violência urbana contra os idosos nos transportes coletivos.  

5. A falta de distribuição de remédio no posto de saúde é uma violência urbana contra o idoso. 

6. A violência urbana provoca medo de sair para a rua ou de ficar sozinho em casa.  

7. A demora nas filas preferenciais para idosos é uma forma de violência urbana.  

8. A falta de educação na família contribui para a violência urbana contra as pessoas idosas. 

9. A violência urbana ocorre em todos os espaços, bairros e lugares da cidade.  

10. A violência urbana está relacionada ao consumo de drogas.  

11. Quando um idoso vai atravessar a rua os motoristas de ônibus, de carros e de motos não têm paciência de 
esperar. 

12. A violência urbana envolve assalto e roubo.  

13. Vejo e escuto falarem sobre violência urbana na televisão, nos jornais e no rádio.  

15. A impaciência e a intolerância das pessoas são formas de violência contra a pessoa idosa. 

16. A violência urbana envolve estupro e abuso sexual.  

17. Ocorre violência contra a pessoa idosa no serviço público de saúde.  

18. As pessoas idosas são vítimas da violência urbana.  

19. A violência urbana envolve a falta de respeito da família. 

22. A violência urbana ocorre no trânsito das cidades.  

23. Quando o idoso sofre violência urbana ele fica traumatizado.  

24. O descaso das autoridades políticas é uma forma de violência urbana contra as pessoas idosas.  

25. A violência urbana provoca insegurança entre as pessoas idosas.  

26. A violência urbana contra a pessoa idosa provoca depressão.  

27. A falta de educação com as pessoas idosas é uma forma de violência urbana.  

28. Quando pego um ônibus penso que corro o risco de ser assaltado. 

29. É comum acontecer assalto a pessoas idosas dentro ou perto de bancos, lojas ou supermercados.  

32. Não vou ao banco sozinho porque tenho medo da violência.  

 

 
Violência urbana e 

serviços institucionais 

14. A violência urbana não me causa medo ou preocupação. 

20. Os motoristas e cobradores de ônibus respeitam os idosos.  

21. As pessoas respeitam as filas e vagas preferenciais para idosos.  

30. Considero que as agencias bancárias oferecem um bom atendimento para as pessoas idosas.  

31. Os transportes coletivos são bem adaptados para os idosos.  

 

A EVUPI possui como objetivo avaliar a percepção sobre violência urbana contra 

pessoas idosas. Possui dois domínios: Manifestações da Violência urbana e suas 

consequências (α = 0,91) e Violência urbana e serviços institucionais (α = 0,65). O 

primeiro domínio é composto por itens que expressam percepções de presença de violência 

urbana em diferentes sistemas sociais e sob diferentes formas de manifestação (exemplos: 

item 27 “A falta de educação com as pessoas idosas é uma forma de violência urbana”; 

item 16 “A violência urbana envolve estupro e abuso sexual”; item 29 “É comum 

acontecer assalto a pessoas idosas dentro ou perto de bancos, lojas ou supermercados”), 

bem como percepções sobre as consequências psicológicas da violência urbana contra a 

pessoa idosa (exemplos: item 26 “A violência urbana contra a pessoa idosa provoca 

depressão”; item 6 “A violência urbana provoca medo de sair para a rua ou de ficar 



164 
 

sozinho em casa”; item 25 “A violência urbana provoca insegurança entre as pessoas 

idosas”). O segundo domínio da escala, denominado “Violência urbana e serviços 

institucionais”, é composto por itens que abordam as percepções da violência urbana em 

serviços institucionais ligados aos transportes coletivos e agências bancárias (exemplos: 

item 31 “Os transportes coletivos são bem adaptados para os idosos”; item 30 “Considero 

que as agências bancárias oferecem um bom atendimento para as pessoas idosas”; item 

21 “As pessoas respeitam as filas e vagas preferenciais para idosos”). É uma escala de 

auto-relato, com respostas organizadas no formato likert de 5 pontos, variando de 

“discordo totalmente” a “concordo totalmente”. Nesta configuração, o escore total varia de 

32 (percepção de menor violência urbana contra a pessoa idosa possível) a 160 (percepção 

de maior violência urbana contra a pessoa idosa possível).  

O segundo instrumento (questionário sociodemográfico) teve a finalidade de 

apreender o perfil da amostra com questões de identificação como idade, sexo, estado 

civil, escolaridade, religião e renda. 

 

8.1.5. Procedimento.  

Nos casos em que a coleta de dados foi feita em grupos de convivência para idosos, 

previamente foi realizado um contato com os responsáveis pelos locais para apresentação 

do projeto e solicitação de autorização para a realização da pesquisa. A aplicação dos 

instrumentos foi feita por um grupo de pesquisadoras composto por três pessoas 

previamente treinadas para utilizar um procedimento padrão que consistiu em: a) 

apresentar-se ao idoso (a); b) explicar os objetivos da pesquisa e o caráter voluntário e 

anônimo da participação; c) solicitar a leitura e assinatura do termo de consentimento livre 

e esclarecido (TCLE); d) recolher o TCLE, distribuir folha de papel contendo os 

instrumentos e solicitar que os idosos respondessem de forma individual. No caso dos 
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idosos analfabetos, a pesquisadora lia as questões e anotava as respostas do idoso (a). Em 

média, cada aplicação durou aproximadamente 20 minutos. 

 

8.1.6. Análise dos dados. 

Para realizar as análises estatísticas dos dados foram utilizados dois programas: os 

softwares AMOS (versão 20) e SPSS (versão 21). Através do AMOS foi realizada a Análise 

Fatorial Confirmatória (AFC), considerando-se a matriz de covariâncias e adotando o 

método de estimação ML (Maximum Likelihood). Com o programa SPSS foram realizadas 

análises descritivas (medidas de tendência central e dispersão) e multivariadas (correlação 

r de Pearson, regressão hierárquica e alfa de Cronbach). 

Os indicadores de qualidade de ajuste levados em consideração para testagem do 

modelo estão descritos a seguir (Byrne, 2001; Garson, 2003; Tabachnick & Fidell, 2007): 

1. Qui-quadrado (χ²). Comprova a probabilidade do modelo se ajustar aos dados. 

Um valor do χ² estatisticamente significativo indica discrepâncias entre os 

dados e o modelo teórico que está sendo testado. É influenciado pelo tamanho 

da amostra e assume a multinormalidade do conjunto de variáveis; 

2. Goodness-of-Fit Index (GFI) e Adjusted Goodness-of-Fit Index (AGFI). 

Funciona como a estatística R² na análise de regressão, representando o quanto 

da matriz de variância-covariância dos dados pode ser explicada pelo modelo 

testado. São recomendados valores de GFI e AGFI próximos ou superiores a 

0,95 e 0,90, respectivamente. 

3. Comparative Fit Index (CFI). Envolve um indicador comparativo, adicional, de 

ajuste do modelo, com valores mais próximos de 1 indicando melhor ajuste, 

sendo que valores próximos ou superiores a 0,90 sugerem aceitar o modelo 

como adequado.  
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4. Razão χ²/gl (razão qui-quadrado e graus de liberdade). É considerada uma 

qualidade de ajuste subjetiva. Um valor inferior a 5,00 pode ser interpretado 

como indicador de adequação do modelo teórico para descrever os dados, 

recomendando-se aqueles entre 2 e 3. 

5. Raíz Quadrada Média Residual (Root Mean Square Residual, RMR). Medida 

baseada nos residuais. Um valor próximo a zero significa que o modelo se 

ajusta aos dados, indicando que todos os residuais se apresentam mais perto 

deste valor. Considerar-se a RMR padronizada; um valor em torno de 0,05 é 

indicativo de adequação do modelo. 

6. Raíz Quadrada Média do Erro de Aproximação (Root Mean Square Error of 

Approximation, RMSEA). Nesse caso, recomendam-se valores próximos a 0,08 

ou inferiores, tomando em conta seu intervalo de confiança de 90% (IC90%). 

Valores altos indicam um modelo não ajustado. 

 

Além destes indicadores, com o fim de comparar modelos rivais, procurou-se ter 

em conta dois indicadores: CAIC (Consistent Akaike Information Criterion) e Δ χ² /gl 

(diferença entre os qui-quadrados dos modelos, tomando em conta seus respectivos graus 

de liberdade). O melhor modelo deve apresentar menores valores de CAIC e χ², este 

precisando ser estatisticamente significativo (p < 0,05). 

 

8.2. DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS 

 

8.2.1. Perfil sociodemográfico dos Participantes. 

 

Conforme é possível observar na Tabela 10, participaram deste estudo 594 idosos, 
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com idades variando de 60 a 87 anos (m = 70,0; dp = 7,0), a maioria do sexo feminino 

(70,7%), casados (as) (51,5%), com renda entre 1 e 3 salários mínimos (33,4%), ensino 

médio completo (30%), morando com marido/esposa (30,7%) e católicos (as) (75,4%).  

 

Tabela 10. Perfil sociodemográfico dos participantes – Estudo 3 (N=594) 
VARIÁVEL N % 

Sexo   

Feminino  416 70,7 

Masculino 172 29,3 
   

Faixa Etária   

60 a 69 anos  303 51,0 

70 a 80 anos  249 42,0 
Acima de 80 anos  42 7,0 
   

Estado Civil   
Solteiro (a) 65 11,0 

Casado (a) 305 51,5 

Viúvo (a) 166 28,0 

Divorciado (a) 56 9,5 
   

Escolaridade   

Sem escolarização 48 8,1 
Ensino fundamental incompleto 138 23,3 

Ensino fundamental completo 61 10,3 

Ensino médio incompleto 50 8,4 

Ensino médio completo 178 30,0 

Ensino superior completo 118 19,9 
   

Renda   

Até 1 salário mínimo  179 30,7 

Entre 1 e 3 salários mínimos  195 33,4 

Entre 3 e 6 salários mínimos 110 18,9 
Mais de 6 salários mínimos 99 17,0 
   

Com quem mora   

Sozinho 94 15,9 

Marido/Esposa 182 30,7 

Filhos 151 25,5 

Filhos e Cônjuge 89 15,0 
Outros parentes ou cuidador 76 12,9 
   

Religião   

Católico (a) 445 75,4 

Evangélico (a) 97 16,4 

Espírita 26 4,4 

Outra (s) 22 3,8 
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8.2.2. Análise Fatorial Confirmatória da Escala de Percepção da Violência 

Urbana contra Pessoas Idosas. 

 

A estrutura bifatorial da Escala de Percepção da Violência Urbana contra Pessoas 

Idosas identificada no estudo anterior foi testada a partir de sua comparação com outros 

dois modelos alternativos, totalizando três modelos. O primeiro modelo (M1) considerou 

dois fatores e 32 itens (fator 1 “manifestações da violência urbana e suas consequências” 

e fator 2 “violência urbana e serviços institucionais”). O segundo modelo (M2) pressupôs 

que todos os 32 itens da escala se agrupariam em um único fator. Finalmente, o terceiro 

modelo (M3) considerou uma dimensão unifatorial com 25 itens (foram retirados os cinco 

itens que se agrupavam no fator 2 uma vez que este apresentou valor de α = 0,65, 

conforme resultado da análise exploratória realizada no estudo anterior). Os resultados 

destas análises podem ser observados na Tabela 11 a seguir. 

 

Tabela 11. Índices de ajustamento de modelos da Escala de Percepção da Violência 

Urbana contra Pessoas Idosas 

Modelos χ2 gl χ2/gl RMR GFI AGFI CFI 
RMSEA 

(90% IC) 
CAIC 

M1 1370,33 461 2,97 0,04 0,86 0,84 0,81 
0,06 

(0,05 – 0,06) 
1865,25 

M2 1788,40 464 3,85 0,07 0,81 0,79 0,73 
0,07 

(0,06 – 0,07) 
2261,16 

M3 1019,25 321 3,17 0,04 0,88 0,85 0,84 
0,06 

(0,06 – 0,07) 
1440,30 

Nota: M1 = 2 fatores e 32 itens; M2 = 1 fator e 32 itens; M3 = 1 fator e 25 itens; RMR = Root Mean Square Residual; 
GFI = Goodness-of-Fit Index; AGFI = AdjustedGoodness-of-Fit Index; CFI = Comparative Fit Index; RMSEA = Root 

Mean Square Error of Approximation; CAIC = Consistent Akaike Information Criterion. 

 

Observa-se, a partir da Tabela 11, que o primeiro modelo (M1), isto é, admitindo 

uma estrutura bifatorial com 32 itens, apresentou índices de ajustes aceitáveis (GFI = 0,86; 

AGFI = 0,84; e CFI = 0,81; RMSEA [IC90% = 0,05 – 0,06] = 0,06). No que diz respeito 

ao segundo modelo (M2), que admitiu os 32 itens saturando em um único fator, observa-se 
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resultados menos expressivos (GFI = 0,81; AGFI = 0,79 e CFI = 0,73; RMSEA [IC90% = 

0,06 – 0,07] = 0,07). Já o terceiro modelo (M3), que testou uma estrutura unifatorial com 

25 itens, apresentou índices de ajuste mais aceitáveis (GFI = 0,88; AGFI = 0,85 e CFI = 

0,84; RMSEA [IC90% = 0,06 – 0,07] = 0,06). 

Comparando-se diretamente os três modelos, o M3 parece apresentar a melhor 

adequação uma vez que exibe também os menores valores nos índices CAIC (1440,30) e 

χ2 (1019,25). Além disso, a diferença entre os qui-quadrados dos modelos M1 e M2 [Δ χ² 

(03) = 418,07 p < 0,001], M1 e M3 [Δ χ² (140) = 351,08, p < 0,001] e M2 e M3 [Δ χ² (143) 

= 769,15, p < 0,001] apresenta-se igualmente favorável ao modelo M3, que apresenta o 

menor valor.  Foram calculados ainda indicadores da consistência interna e 

homogeneidade da medida apresentada para o M3, obtendo-se alfa de Cronbach (α = 

0,88). A seguir na Figura 3 é possível observar a representação dessa estrutura fatorial.  

 

Figura 3: Modelo estrutural unifatorial da Escala de Percepção da Violência Urbana contra 
Pessoas Idosas 
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Como é possível observar na figura 3, todas as saturações†(Lambdas, λ) estão 

dentro do intervalo esperado |0 - 1|, denotando não haver problemas de estimação 

proposta. A análise da solução estandardizada permite ainda verificar que todas as 

saturações são estatisticamente diferentes de zero (t > 1,96, p < 0,05), com valores 

moderados situados entre .20 e .47. Pode-se, portanto, afirmar que o terceiro modelo 

obteve uma boa adequação apontado que uma estrutura unifatorial representa melhor a 

percepção da violência urbana contra a pessoa idosa. Não obstante, verifica-se que o 

modelo (M1) representado por duas dimensões também apresentou indicadores de ajustes 

adequados conforme Tabela 11. A seguir é ilustrada a estrutura bifatorial. 

 

Figura 4: Modelo estrutural bifatorial da Escala de Percepção da Violência Urbana contra Pessoas 
Idosas 
Nota: MVU = Manifestações da Violência Urbana; VUSI = violência urbana e serviços institucionais. 



171 
 

Como é possível observar na figura 4, todas as saturações†(Lambdas, λ) estão 

dentro do intervalo esperado |0 - 1|, denotando não haver problemas de estimação 

proposta. A análise da solução estandardizada permite ainda verificar que todas as 

saturações são estatisticamente diferentes de zero (t > 1,96, p < 0,05), com valores 

moderados situados entre .20 e 1.00. Pode-se, portanto, afirmar que embora o terceiro 

modelo (estrutura unifatorial) tenha apresentado os melhores indicadores psicométricos, 

não parece complemente descartada a solução bifatorial. É possível considerar ambos os 

modelos no contexto em que o estudo foi realizado. 

 

8.3. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DO ESTUDO 3 

 

No presente estudo, a maioria dos idosos era do sexo feminino (70,7%), com idade 

entre 60 e 69 anos (51,0%) e casado (a) (51,5%), com renda entre 1 e 3 salários mínimos 

(33,4%), ensino médio completo (30%), morando com marido/esposa (30,7%) e católicos 

(as) (75,4%). De acordo com os indicadores sociais do IBGE (2013b) as características 

mais marcantes para os idosos de 60 anos ou mais de idade são: maioria feminina (55,7%); 

média de 4,2 anos de estudo; 47,8% tem rendimento de todas as fontes superior a 1 salário 

mínimo e; cerca de 1 em cada 4 idosos vive em arranjo formado por casal sem filhos, 

outros parentes ou agregados. 

Em um estudo realizado por Faller et al. (2010) com a finalidade de avaliar a 

qualidade de vida de idosos cadastrados nas Unidades de Saúde da Família (USF) de Foz 

do Iguaçu – PR, os autores também identificaram uma predominância de idosos na faixa 

etária de 60 a 69 anos (50,52%), do sexo feminino (51%), casados (70,31%) e católicos 

(66,15%). 

Considerando que o presente estudo objetivou comprovar por meio de análise 
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fatorial confirmatória a estrutura da Escala de Percepção da Violência Urbana contra 

Pessoas Idosas através da comparação de sua estrutura bifatorial com outros dois modelos 

(M2 = 1 fator e 32 itens; M3 = 1 fator e 25 itens), os resultados revelaram que o terceiro 

modelo (M3= estrutura unidimensional) apresentou índices de ajustamento (Goodness-of-

Fit Index, Adjusted Goodness-of-Fit Index e Comparative Fit Index) mais adequados 

conforme recomendado pela literatura (Tabachnick & Fidell, 2008). Outros indicadores de 

ajustamento (CAIC (1440,30), RMR (.04) inferior a .06 e RMSEA [.06 (.06 - .07)] inferior 

a .08) confirmam uma boa adequação deste modelo (Kahn, 2006). 

Neste contexto, infere-se que o terceiro modelo obteve a melhor adequação 

indicando que a Escala de Percepção da Violência Urbana Contra a Pessoa Idosa é 

constituída por um único fator: “Manifestações da violência urbana”. Este fator foi 

formado por itens relacionados a diversas formas de manifestação da violência urbana 

(exemplos: criminalidade, abuso sexual, falta de educação para com o idoso, falta de 

respeito na família, violência presente no trânsito, no atendimento público de saúde e nos 

sistemas socioeconômico e político) e as consequências psicológicas negativas vivenciadas 

pelas pessoas idosas (medo, depressão, preocupação e insegurança). Vale destacar que, no 

presente estudo, os resultados parecem apontar que as pessoas idosas possuem percepções 

acerca do fenômeno a partir de uma dimensão geral que abarca elementos relacionais, 

estruturais, políticos, econômicos e psicológicos da violência urbana. 

Revisitando a literatura acerca da violência contra a pessoa idosa, observa-se 

formas variadas de categorização das manifestações desse fenômeno (Brasil, 2006a; OMS, 

2002; CIIIP, 2002). A OMS (2002), por exemplo, propõe a classificação da violência 

contra a pessoa idosa em cinco categorias: (i) violência física; (ii) violência psicológica ou 

emocional; (iii) violência financeira ou material; (iv) violência sexual e; (v) negligência. 

Faleiros (2007) defende a existência de três grandes dimensões de classificação 
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desse fenômeno: (i) a violência sociopolítica; (ii) a violência institucional e; (iii) a 

violência intrafamiliar. A violência sociopolítica refere-se principalmente às relações 

sociais mais gerais que envolvem grupos e pessoas desconhecidos considerados 

delinquentes comuns e as estruturas econômicas e políticas da desigualdade nas relações 

de exclusão/exploração/periferização de conglomerados humanos significativos. A 

violência institucional alude a um tipo de relação existente nos abrigos e instituições de 

serviço, privadas ou públicas. Podem ser citados como situações mais comuns de 

violência: a negação ou atraso no acesso, a não consideração da prioridade legal, a falta de 

paciência para ouvir e atender as necessidades específicas de cada idoso, o não respeito a 

sua autonomia, entre outros. Já a violência intrafamiliar é denominada por Faleiros de 

“violência calada”, sofrida em silêncio muitas vezes, praticada por conhecidos da vítima 

sejam eles filhos, filhas, cônjuges, netos, netas, irmãos (as) ou parentes e vizinhos 

próximos. 

Outro aspecto que merece destaque refere-se ao fato de que, neste estudo, dois dos 

três modelos testados (unidimensional e bidimensional) apresentaram índices de 

ajustamento aceitáveis. Tais resultados sugerem ser relevante a realização de estudos 

posteriores com a finalidade de verificar qual dessas estruturas melhor representa o 

construto violência urbana. Vale ressaltar que um dos aspectos que pode ter influenciado o 

resultado da melhor adequação do modelo unifatorial refere-se ao fato dos itens 

pertencentes ao fator 2 serem invertidos (exemplo: item 14 “A violência urbana não me 

causa medo ou preocupação.”; item 33 “Os transportes coletivos são bem adaptados para 

os idosos.”). Essa estruturação gramatical dos itens pode ter gerado maior dificuldade de 

compreensão do conteúdo por parte dos idosos gerando, assim tendências semelhantes de 

resposta.  

Considerando que a maioria dos estudos que tratam da violência contra idosos tem 
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como foco de atenção a violência doméstica (Castro, Guilam, Sousa, & Marcondes, 2013), 

o presente estudo constitui-se como um avanço no trabalho de construção e aprimoramento 

de instrumentos cuja finalidade seja avaliar a violência urbana contra pessoas idosas.  
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CAPÍTULO 9. ESTUDO 4: IMPLICAÇÕES DA VIOLÊNCIA URBANA NA 

QUALIDADE DE VIDA DOS IDOSOS 
 
 



176 
 

 

O aumento constante dos índices de violência contra a pessoa idosa (OMS, 2013a; 

Santos, Nicolau, Fernandes, & Gil, 2013; IBGE, 2012) leva a crer que a percepção da 

violência urbana por essa população vem crescendo. No âmbito dos estudos científicos 

existem temas como a violência urbana contra pessoas idosas e suas implicações na 

qualidade de vida dessa população que merecem ser investigados para que seja possível 

criar melhores referências para diagnóstico e prevenção desse fenômeno.  

Apesar de alguns estudos (Apratto Junior, 2010; Moraes et al. 2008) que abordam 

essa temática não apontarem diferenças estatisticamente significativas entre os sexos, 

outros apontam que a prevalência de violência contra mulheres idosas é maior no ambiente 

doméstico (Pinto, Barham, & Albuquerque, 2013; Mascarenhas et al., 2012). Já a violência 

contra idosos do sexo masculino ocorre em maior proporção fora do domicílio (Correia, 

Leal, Marques, Salgado, & Melo, 2012; Mascarenhas et al., 2012). Também não existe 

consenso na literatura especializada sobre a faixa etária mais afetada pela violência. 

Estudos apontam que a violência está mais presente entre os idosos mais novos, ou seja, 

com idades entre 60 e 69 anos (Correia, Leal, Marques, Salgado, & Melo, 2012; 

Mascarenhas et al., 2012) enquanto outros estudos observaram uma predominância desse 

fenômeno na faixa etária acima dos 70 anos (Oliveira et al, 2013; Nogueira, Freitas, & 

Almeida, 2011). De modo geral, todos os estudos apontam que a violência repercute 

negativamente na qualidade de vida das pessoas (Lima, Coutinho, & Milani, 2013; Ribeiro 

& Coutinho, 2011; Fonseca, Ribeiro, & Leal, 2012; Souza, Valencia, Dahl, & Cavalcanti, 

2011). 

Nesse sentido, o presente estudo foi desenvolvido com a finalidade de alcançar o 

objetivo geral de analisar as implicações da violência urbana na qualidade de vida dos 

idosos participantes da pesquisa e, especificamente: (i) analisar a percepção sobre 
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violência urbana desses participantes e; (ii) investigar sua qualidade de vida. 

 

9.1. HIPÓTESES 

 

Foram elaboradas as seguintes hipóteses alternativas: 

 

Hipótese 1. Os idosos apresentarão pontuações acima da média na Escala de Percepção da 

Violência Urbana contra Pessoas Idosas. 

 

Hipótese 2. Os idosos do sexo masculino apresentarão pontuações mais altas na Escala de 

Percepção da Violência Urbana contra Pessoas Idosas em comparação com os idosos do 

sexo feminino.  

 

Hipótese 3. Os idosos entre 60 e 69 anos apresentarão pontuações mais altas na Escala de 

Percepção da Violência Urbana contra Pessoas Idosas em comparação com os idosos com 

idade igual ou superior a 70 anos. 

 

Hipótese 4. A percepção da violência urbana contra a pessoa idosa se correlacionará 

inversamente com a qualidade de vida. 

 

9.2. MÉTODO 

 

9.2.1. Delineamento. 

Trata-se de uma pesquisa de campo, de cunho descritivo, com abordagem 

quantitativa e delineamento correlacional, considerando medidas de natureza ex post facto. 
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9.2.2. Participantes. 

Tratou-se de uma amostra de conveniência (não-probabilística) com pessoas de 60 

anos ou mais. Os critérios de inclusão dos sujeitos na amostra foram: a) Possuir 60 anos ou 

mais de idade, pois, o Estatuto do Idoso, disposto na Lei nº 10.741, de 01.10.2003, 

estabelece este como o limite etário inferior na definição de idoso (Brasil, 2003); b) 

Aceitar participar voluntariamente da pesquisa. O critério de exclusão adotado foi não 

responder adequadamente algum dos instrumentos utilizados na coleta de dados, ou seja, 

quando mais de 20% dos itens deixassem de ser respondidos, conforme procedimento 

recomendado na literatura (WHO, 1998). 

Participaram deste estudo 183 idosos, mas 18 deles foram excluídos por não terem 

respondido adequadamente algum dos instrumentos utilizados na coleta de dados. 

Portanto, o número final de participantes foi de 165 idosos, de ambos os sexos, com idades 

variando de 60 a 91 anos (m = 70,4; dp = 7,1).  

 

9.2.3. Lócus. 

A coleta de dados deste estudo foi realizada em Grupos de Convivência para Idosos 

e locais públicos (como praças, shopping centers, entre outros), localizados no município 

de João Pessoa – PB. 

 

9.2.4. Instrumentos. 

Os participantes responderam três instrumentos: i) Escala de Percepção da 

Violência Urbana contra Pessoas Idosas - EVUPI (Apêndice 2); ii) WHOQOL-Old 

(Apêndice 3) e; iii) Questionário sociodemográfico. 

A EVUPI em sua versão final é composta por 27 itens (α = 0,89) representados por 

um fator “Manifestações da Violência Urbana e Suas Consequências”. Possui como 
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objetivo avaliar a percepção sobre violência urbana contra pessoas idosas. É uma escala de 

auto-relato, com respostas organizadas no formato likert de 5 pontos, variando de 

“discordo totalmente” a “concordo totalmente”. O escore total varia de 27 (percepção de 

menor violência urbana contra a pessoa idosa possível) a 135 (percepção de maior 

violência urbana contra a pessoa idosa possível). Na Tabela 12 encontra-se a descrição dos 

itens. 

 
Tabela 12. Dimensão e itens da Escala de Percepção da Violência Urbana contra Pessoas 

Idosas 
Dimensão Itens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manifestações da 

Violência urbana e  suas 

consequências 

1. A violência urbana provoca morte. 

2. O sistema econômico contribui para a violência urbana contra os idosos.  

3. A falta de informação por parte das autoridades acerca do estatuto do idoso contribui com a 

violência urbana. 

4. Existe violência urbana contra os idosos nos transportes coletivos.  

5. A falta de distribuição de remédio no posto de saúde é uma violência urbana contra o idoso.  

6. A violência urbana provoca medo de sair para a rua ou de ficar sozinho em casa.  

7. A demora nas filas preferenciais para idosos é uma forma de violência urbana.  

8. A falta de educação na família contribui para a violência urbana contra as pessoas idosas.  

9. A violência urbana ocorre em todos os espaços, bairros e lugares da cidade.  

10. A violência urbana está relacionada ao consumo de drogas. 

11. Quando um idoso vai atravessar a rua os motoristas de ônibus, de carros e de motos não 

têm paciência de esperar. 

12. A violência urbana envolve assalto e roubo. 

13. Vejo e escuto falarem sobre violência urbana na televisão, nos jornais e no rádio. 

14. A impaciência e a intolerância das pessoas são formas de violência contra a pessoa idosa.  

15. A violência urbana envolve estupro e abuso sexual.  

16. Ocorre violência contra a pessoa idosa no serviço público de saúde. 

17. As pessoas idosas são vítimas da violência urbana. 

18. A violência urbana envolve a falta de respeito da família.  

19. A violência urbana ocorre no trânsito das cidades. 

20. Quando o idoso sofre violência urbana ele fica traumatizado. 

21. O descaso das autoridades políticas é uma forma de violência urbana contra as pessoas 

idosas. 

22. A violência urbana provoca insegurança entre as pessoas idosas.  

23. A violência urbana contra a pessoa idosa provoca depressão. 

24. A falta de educação com as pessoas idosas é uma forma de violência urbana.  

25. Quando pego um ônibus penso que corro o risco de ser assaltado.  

26. É comum acontecer assalto a pessoas idosas dentro ou perto de bancos, lojas ou 

supermercados. 

27. Não vou ao banco sozinho porque tenho medo da violência.  

 

O segundo instrumento utilizado, WHOQOL-Old, é uma escala de avaliação da 

qualidade de vida, desenvolvido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) 

especialmente para a população idosa. É constituído por 24 questões que visam avaliar seis 

facetas: i) Funcionamento dos sentidos (α = 0,79); ii) Autonomia (α = 0,68); ii) Atividades 
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passadas, presentes e futuras (α = 0,74); ii) Participação social (α = 0,72); ii) Morte e 

morrer (α = 0,80); ii) Intimidade (α = 0,90). Cada faceta é constituída por 4 itens com 

cinco possibilidades de respostas dispostas em uma escala do tipo Likert. Os itens que 

compõem cada faceta são apresentados a seguir na Tabela 13. 

 

Tabela 13. Facetas e itens do WHOQOL- old 

Facetas Itens 

 

 

Faceta 1 
 

Funcionamento dos 

sentidos  
 

 

1.Até que ponto as perdas nos seus sentidos (por exemplo, audição, visão, paladar, olfato, 

tato), afetam a sua vida diária? 

2. Até que ponto a perda de, por exemplo, audição, visão, paladar, olfato, tato, afeta a sua 

capacidade de participar em atividades? 

10. Até que ponto o funcionamento dos seus sentidos (por exemplo, audição, visão, paladar, 

olfato, tato) afeta a sua capacidade de interagir com outras pessoas? 

20. Como você avaliaria o funcionamento dos seus sentidos (por exemplo, audição, visão, 

paladar, olfato, tato)? 

Faceta 2 

 

Autonomia 

3. Quanta liberdade você tem de tomar as suas próprias decisões? 

4. Até que ponto você sente que controla o seu futuro? 

5. O quanto você sente que as pessoas ao seu redor respeitam a sua liberdade? 

11. Até que ponto você consegue fazer as coisas que gostaria de fazer? 

 

Faceta 3 

Atividades passadas, 

presentes e  futuras  

12. Até que ponto você está satisfeito com as suas oportunidades para continuar alcançando 

outras realizações na sua vida? 

13. O quanto você sente que recebeu o reconhecimento que merece na sua vida? 

15. O quanto satisfeito você está com aquilo que alcançou na sua vida? 

19. O quanto feliz você está com as coisas que você pode esperar daqui para frente?  

 

Faceta 4 

 

Participação Social  

14. Até que ponto você sente que tem o suficiente para fazer em cada dia? 

16. O quanto satisfeito você está com a maneira com a qual você usa o seu tempo? 

17. O quanto satisfeito você está com o seu nível de atividade? 

18. O quanto satisfeito você está com as oportunidades que você tem para participar de 

atividades da comunidade? 

 

Faceta 5 

Morte e  Morrer 

6. Quão preocupado você está com a maneira pela qual irá morrer? 

7. O quanto você tem medo de não poder controlar a sua morte? 

8. O quanto você tem medo de morrer? 

9. O quanto você teme sofrer dor antes de morrer? 

 

Faceta 6 

 

Intimidade  

21. Até que ponto você tem um sentimento de companheirismo em sua vida? 

22. Até que ponto você sente amor em sua vida? 

23. Até que ponto você tem oportunidades para amar? 

24. Até que ponto você tem oportunidades para ser amado? 

 

O terceiro instrumento utilizado foi um questionário sociodemográfico composto 

por perguntas que tinham como objetivo apreender o perfil da amostra com questões de 

identificação como idade, sexo, estado civil, escolaridade, religião e renda. Foram 

incluídas também duas perguntas: i) O senhor (a) já sofreu algum tipo de violência urbana? 

e; ii) Qual tipo de violência urbana? 
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9.2.5. Procedimento. 

Nos casos em que a coleta de dados foi feita em centros ou grupos de convivência 

para idosos, previamente foi realizado um contato com os responsáveis pelos locais para 

apresentação do projeto e solicitação de autorização da pesquisa. Nos casos em que os 

idosos foram abordados em outros locais públicos, o pesquisador se apresentava, explicava 

o objetivo da pesquisa e mediante sua aceitação em participar, iniciava a coleta. A 

aplicação dos instrumentos foi feita por um grupo de pesquisadoras composto por três 

pessoas previamente treinadas para utilizar um procedimento padrão que consistiu em: a) 

explicar os objetivos da pesquisa e solicitar a leitura e assinatura do termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE); b) recolher o TCLE, distribuir folha de papel 

contendo os instrumentos e solicitar que os idosos respondessem de forma individual. No 

caso dos idosos analfabetos, a pesquisadora lia as questões e anotava as respostas do idoso 

(a). Em média, cada aplicação durou aproximadamente 20 minutos. 

 

9.2.6. Análise dos dados. 

Os dados oriundos dos dois instrumentos – Escala de Percepção da Violência 

Urbana contra Pessoas Idosas (EVUPI) e WHOQOL- old foram analisados com o auxílio 

do programa estatístico SPSS (versão 21). Inicialmente foram analisados de forma 

separada e, posteriormente, foi realizada uma correlação, objetivando-se evidenciar a 

relação entre os dois construtos pesquisados. 

Os escores obtidos através da EVUPI, inicialmente, foram analisados retirando-se a 

média e desvio padrão de cada item que compõe a referida escala, destacando assim, os 

itens que obtiveram maiores pontuações. Por fim, foi realizado teste t-Student e a análise 

de variância (ANOVA de uma via) com o teste Post Hoc Scheffe para verificar a diferença 

estatística dos valores médios entre dois grupos e entre três grupos ou mais, 
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respectivamente. Foi utilizado o nível de significância < 5%. 

Os dados oriundos do WHOLQOL-old, por sua vez, também foram analisados 

destacando-se a média e desvio padrão obtidos em cada faceta do instrumento: 

Funcionamento dos sentidos; Autonomia; Atividades passadas, presentes e futuras; 

Participação social; Morte e Morrer; Intimidade. Em seguida, foi realizado teste t-Student e 

a análise de variância (ANOVA de uma via) com o teste Post Hoc Scheffe para verificar a 

diferença estatística dos valores médios entre dois grupos e entre três grupos ou mais, 

respectivamente. Foi utilizado o nível de significância < 5%. 

Por último, realizou-se uma correlação r de Pearson com o intuito de verificar a 

existência de correlação entre as variáveis qualidade de vida e percepção da violência 

urbana. 

 

9.3. DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS 

 

9.3.1. Perfil sociodemográfico dos Participantes. 

Conforme é possível observar na Tabela 14, participaram deste estudo 165 idosos, 

de ambos os sexos, com idades variando de 60 a 91 anos (m = 70,4; dp = 7,1), a maioria do 

sexo feminino (75,2%), casados (as) (48%), com renda entre 1 e 3 salários mínimos 

(35,2%), ensino superior completo (30,3%), morando com marido/esposa e filhos ou netos 

(25,5%) e católicos (as) (69,1%). A maioria dos idosos respondeu ainda ter sofrido 

violência urbana (68,5%) na forma de assalto ou roubo (47,8%). 
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Tabela 14. Perfil sociodemográfico dos participantes – Estudo 4 (N=165) 
VARIÁVEL N % 

Sexo   

Feminino  124 75,2 

Masculino 41 24,8 
   

Faixa Etária   

60 a 69 anos  80 48,5 

70 a 80 anos  73 44,2 
Acima de 80 anos  12 7,3 
   

Estado Civil   
Solteiro (a) 17 10,3 

Casado (a) 79 48 

Viúvo (a) 48 29 

Divorciado (a) 21 12,7 
   

Escolaridade   

Sem escolarização 09 5,5 
Ensino fundamental incompleto 46 27,9 

Ensino fundamental completo 12 7,2 

Ensino médio incompleto 02 1,2 

Ensino médio completo 46 27,9 

Ensino superior completo 50 30,3 
   

Renda   

Até 1 salário mínimo  48 29 

Entre 1 e 3 salários mínimos  58 35,2 

Entre 3 e 6 salários mínimos 26 15,8 
Mais de 6 salários mínimos 33 20 
   

Com quem mora   

Sozinho 34 20,6 

Marido/Esposa 36 21,8 

Filhos 39 23,6 

Filhos e Cônjuge 42 25,5 
Outros parentes ou cuidador 14 8,5 
   

Religião   
Católico (a) 114 69,1 

Evangélico (a) 35 21,2 

Espírita 07 4,2 

Outra ou nenhuma 09 5,5 
   

Sofreu violência   

Sim 113 68,5 

Não 52 31,5 
   

Tipo de violência sofrida   

Assalto/roubo 54 47,8 

Violência no transporte público 21 18,6 

Violência em agências bancárias 15 13,3 
Violência no trânsito 13 11,5 

Violência em instituições de saúde 04 3,5 

Outro (s) 06 5,3 

   

 

 

9.3.2. Escala de Percepção da Violência Urbana contra Pessoas Idosas.  

Com o propósito de alcançar o primeiro objetivo deste estudo foi inicialmente 
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calculada a média e o desvio padrão das respostas dadas aos itens da EVUPI, cujos 

resultados encontram-se descritos na Tabela 15. 

 
Tabela 15. Média e desvio padrão dos itens da EVUPI 

Itens m dp 

1. A violência urbana provoca morte. 4,47 0,66 

2. O sistema econômico contribui para a violência urbana contra os idosos. 3,90 1,06 

3. A falta de informação por parte das autoridades acerca do estatuto do idoso contribui com a violência 

urbana. 

3,90 1,06 

4. Existe violência urbana contra os idosos nos transportes coletivos.  4,40 0,74 

5. A falta de distribuição de remédio no posto de saúde é uma violência urbana contra o idoso.  4,22 0,92 

6. A violência urbana provoca medo de sair para a rua ou de ficar sozinho em casa.  4,56 0,63 

7. A demora nas filas preferenciais para idosos é uma forma de violência urbana.  4,12 0,99 

8. A falta de educação na família contribui para a violência urbana contra as pessoas idosas.  4,40 0,80 

9. A violência urbana ocorre em todos os espaços, bairros e lugares da cidade.  4,36 0,81 

10. A violência urbana está relacionada ao consumo de drogas. 4,42 0,75 

11. Quando um idoso vai atravessar a rua os motoristas de ônibus, de carros e de motos não têm 

paciência de esperar. 

4,07 0,91 

12. A violência urbana envolve assalto e  roubo. 4,62 0,50 

13. Vejo e  escuto falarem sobre violência urbana na televisão, nos jornais e  no rádio. 4,65 0,49 

14. A impaciência e a intolerância das pessoas são formas de violência contra a pessoa idosa.  4,48 0,70 

15. A violência urbana envolve estupro e abuso sexual. 4,50 0,61 

16. Ocorre violência contra a pessoa idosa no serviço público de saúde. 4,19 0,84 

17. As pessoas idosas são vítimas da violência urbana. 4,58 0,59 

18. A violência urbana envolve a falta de respeito da família.  4,23 0,88 

19. A violência urbana ocorre no trânsito das cidades. 4,48 0,63 

20. Quando o idoso sofre violência urbana ele fica traumatizado. 4,58 0,55 

21. O descaso das autoridades políticas é uma forma de violência urbana contra as pessoas idosas.  4,30 0,89 

22. A violência urbana provoca insegurança entre as pessoas idosas. 4,64 0,53 

23. A violência urbana contra a pessoa idosa provoca depressão.  4,35 0,73 

24. A falta de educação com as pessoas idosas é uma forma de violência urbana.  4,45 0,68 

25. Quando pego um ônibus penso que corro o risco de ser assaltado.  4,26 1,02 

26. É comum acontecer assalto a pessoas idosas dentro ou perto de bancos, lojas ou supermercados.  4,54 0,65 

27. Não vou ao banco sozinho porque tenho medo da violência.  3,25 1,42 

 

Conforme os dados apresentados na Tabela 15 é possível constatar que as maiores 

médias de respostas foram encontradas nos itens 13 (Vejo e escuto falarem sobre violência 

urbana na televisão, nos jornais e no rádio; m = 4,65), 22 (A violência urbana provoca 

insegurança entre as pessoas idosas; m = 4,64) e 12 (A violência urbana envolve assalto e 

roubo; m = 4,62). Observou-se ainda que as respostas dos participantes ao conjunto dos 

itens da EVUPI resultaram em uma pontuação média de 4,34 (dp = 0,41).  
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Foi realizada ainda uma análise da percepção de violência urbana dos participantes 

do presente estudo considerando algumas variáveis sociodemográficas como sexo, idade, 

renda, estado civil, religião e nível de escolaridade, conforme pode ser observado nas 

tabelas a seguir. Inicialmente, através do teste t-Student, investigou-se a existência de 

diferenças significativas (p < 0,05) entre o sexo dos participantes e a dimensão que 

compõe a Escala de Percepção da Violência Urbana contra Pessoas Idosas, conforme pode 

ser observado na Tabela 16. 

 

Tabela 16. Comparação da Percepção de Violência Urbana contra Pessoas Idosas segundo o sexo 
dos participantes (n = 165). 

Dimensão Sexo m dp t gl p 

Manifestações da 
Violência Urbana e 

suas Consequências 

Feminino 4,3 0,42 
0,82 69,42 0,41 

Masculino 4,2 0,39 

Nota. Nível de significância p < 0,05  

 
Conforme é possível observar na Tabela 16, não foi constatada diferença significativa (p = 

0,41) entre os idosos do sexo masculino e feminino no que se refere à percepção de violência 

urbana contra pessoas idosas. 

Investigou-se também a existência de diferenças significativas entre a percepção de 

violência urbana contra pessoas idosas em função da idade dos participantes. Tais resultados 

encontram-se descritos na Tabela 17. 

 
Tabela 17. Comparação da Percepção de Violência Urbana contra Pessoas Idosas segundo a idade 
dos participantes 

Dimensões Idade m dp t gl p 

Manifestações da 
Violência Urbana e 
suas Consequências 

60-69 4,2 0,42 
-1,87 151,92 0,06 

> 70 4,4 0,39 

Nota. Nível de significância p < 0,05  

 

Observando a Tabela 17, constata-se que não houve diferença significativa (p = 0,06) 
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entre o grupo de idosos com idade de 60-69 anos e o grupo com mais de 70 anos no que se refere à 

percepção de violência urbana contra pessoas idosas. 

Foi realizado um teste estatístico ANOVA com o objetivo de comparar os valores 

médios na EVUPI entre as categorias das variáveis sociodemográficas renda, estado civil, 

religião e escolaridade. Foi constatada diferença significativa de média entre os idosos de 

acordo com a renda [F(3, 154) = 3,19; p < 0,05], demonstrando que o grupo de idosos que 

ganha de 1 a 3 salários mínimos obteve uma pontuação maior (m = 4,46; dp = 0,41) em 

relação ao grupo de idosos que ganha menos de 1 salario mínimo (m = 4,23; dp = 0,38) e 

mais de seis salários (m = 4,27; dp = 0,41).  

No que se refere ao estado civil também foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas [F(3,154) = 2,78; p<0,05]. Observou-se que os idosos 

viúvos obtiveram uma pontuação média maior na EVUPI (m = 4,45; dp = 0,37) em relação 

aos idosos solteiros (as) (m = 4,19; dp = 0,43) e casados (as)(m = 4,28; dp = 0,42). Em 

relação às variáveis religião e escolaridade não foram observadas diferenças significativas 

entre os grupos em relação à percepção da violência urbana contra pessoas idosas. 

Por fim, realizou-se um teste t-Student a fim de investigar a existência de 

diferenças significativas entre os respondentes no que diz respeito ao fato de ter sofrido ou 

não violência urbana e suas percepções de violência urbana. Conforme é possível observar 

na Tabela 18. 

 

Tabela 18. Comparação da Percepção de Violência Urbana contra Pessoas Idosas entre os 
participantes que sofreram e os que não sofreram violência urbana 

Dimensão 
Sofreu 

Violência 
N m dp t gl p 

Manifestações da 

Violência Urbana e 
suas Consequências  

Sim 

 
Não 

107 

 
51 

4,42 

 
4,18 

0,38 

 
0,43 

 

3,48 

 

156 

 

0,001* 

 Nota. Nível de significância p < 0,05  
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Os resultados indicaram haver diferença estatística entre os grupos t(156) = 3,48; p 

< 0,001), evidenciando que aqueles idosos que sofreram algum tipo de violência urbana 

tiveram uma pontuação maior (m = 4,42; dp = 0,38) do que os que não sofreram violência 

urbana (m =4,18; dp = 0,43).  

 

9.3.3. WHOQOL-old. 

Em conformidade com o segundo objetivo específico proposto nesta tese, realizou-

se a mensuração da qualidade de vida dos idosos a partir da aplicação e análise das 

respostas aos itens do instrumento WHOQOL-old. As possibilidades de respostas dos 

participantes em cada item variaram de 1 a 5, sendo válido ressaltar que escores mais altos 

representam melhor qualidade de vida. 

De acordo com esse instrumento, a qualidade de vida é dividida em seis facetas, 

cujas médias e desvio padrão são apresentados a seguir na Tabela 19. 

 
 
Tabela 19. Avaliação da Qualidade de Vida dos Idosos por dimensões do WHOQOL-old 

Facetas m dp 

Funcionamento dos Sentidos  3,76 0,89 

Autonomia  3,62 0,73 
Intimidade  3,81 0,86 
Atividades passadas, presentes e futuras  3,82 0,64 

Participação Social  3,79 0,67 
Morte e Morrer  3,75 1,01 

Geral 3,32 0,40 

 
 

De acordo com a Tabela 19, observou-se que as médias dos escores brutos obtidos 

pelos participantes foi de 3,32, o que corresponde a um nível médio de qualidade de vida 

(uma vez que apresentaram uma pontuação superior ao ponto médio da escala; 3 pontos). 

Foi constatado também que a faceta Atividades passadas, presentes e futuras foi a que 
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apresentou a maior média, seguida das facetas Intimidade e Participação Social. Por sua 

vez, a faceta Autonomia apresentou a menor pontuação atingida pelos participantes. 

Em seguida, foi realizada uma análise dos resultados obtidos pelo WHOQOL- old 

levando-se em consideração algumas variáveis sociodemográficas como sexo, 

escolaridade, estado civil, renda e religião. Tais resultados encontram-se descritos a seguir. 

Inicialmente, através do teste t-Student, investigou-se a existência de diferenças 

significativas (p < 0,05) entre o sexo dos participantes e os indicadores de qualidade de 

vida na velhice (facetas). 

 

Tabela 20. Comparação das facetas da Qualidade de Vida de acordo com o sexo dos 

participantes (n = 165) 

Facetas Sexo Média Desvio 

Padrão 
t p 

Funcionamento dos 

Sentidos  
Feminino  
 

Masculino 

3,71 
 

3,90 

0,92 
 

0,78 

 
-1,21 

 

0,22  

Autonomia  Feminino  

 
Masculino 

3,62 

 
3,61 

0,75 

 
0,65 

 

0,10 

 

0,92  

Atividades passadas, 

presentes e futuras  
Feminino  
 

Masculino 

3,79 
 

3,89 

0,65 
 

0,59 

 
-0,87 

 
0,38 

Participação Social  Feminino  

 
Masculino 

3,80 

 
3,75 

0,69 

 
0,62 

 

0,41 

 

0,67 

Morte e Morrer  Feminino  
 

Masculino 

3,68 
 

3,96 

1,07 
 

0,76 

 
-1,77 

 
0,07 

Intimidade  Feminino  

 
Masculino 

3,71 

 
4,11 

0,92 

 
0,59 

 

-3,19 

 

0,002* 

Nota. Nível de significância p < 0,05 
 
 

 
Conforme é possível observar na Tabela 20, os resultados indicaram haver 

diferença estatística entre os grupos t(163) = - 3,19; p < 0,05) apenas na faceta Intimidade. 
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Os idosos do sexo masculino apresentaram maiores escores de qualidade de vida (m = 

4,11; dp = 0,59) comparados aos idosos do sexo feminino (m = 3,71; dp = 0,92).  

Foi realizado um teste estatístico ANOVA com o objetivo de comparar os valores 

médios nas facetas do WHOQOL- old entre as categorias das variáveis sociodemográficas 

escolaridade, renda, estado civil e religião. Foi constatada diferença significativa de média 

entre os idosos de acordo com a escolaridade nas facetas Funcionamento dos sentidos [F(5, 

159) = 4,71; p < 0,05] e Intimidade [F(5, 159) = 3,88; p < 0,05]. Verificou-se na faceta 

Funcionamento dos sentidos que os idosos com ensino fundamental incompleto obtiveram 

uma pontuação média menor (m = 3,31; dp = 0,92) em relação aos idosos com ensino 

médio incompleto (m = 4,00; dp = 0,00), ensino médio completo (m = 3,94; dp = 0,88) e 

ensino superior (m = 3,99; dp = 0,82). Já na faceta Intimidade, os idosos analfabetos 

apresentaram menores escores de qualidade de vida (m = 3,08; dp = 0,76) comparados 

àqueles que possuíam o ensino médio completo (m = 4,15; dp = 0,56).  

Concernente à variável renda, constatou-se diferença significativa de média entre 

os idosos apenas na faceta Intimidade [F(3,164) = 5,37; p < 0,05]. O grupo de idosos que 

ganha até 1 salário mínimo apresentou uma pontuação menor (m = 3,47; dp = 0,99) em 

relação ao grupo de idosos que ganha mais de seis salários (m = 4,21; dp = 0,65).  

No que se refere à variável estado civil, constatou-se diferença significativa de 

média entre os idosos na faceta Intimidade [F (3,164) = 5,45; p < 0,05]. Os idosos viúvos 

(as) apresentaram uma pontuação menor (m = 3,49; dp = 0,99) em comparação com os 

idosos casados (as) (m = 3,97; dp = 0,69) e divorciados (as) (m = 4,20; dp = 0,71). Em 

relação às variáveis idade e religião não foram observadas diferenças significativas entre 

os grupos em nenhuma das facetas do WHOQOL- old. 

Por fim, na tabela 21 a seguir, encontram-se os resultados de um teste t-Student 

realizado para investigar a existência de diferenças significativas entre os participantes que 
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afirmaram ter sofrido ou não violência urbana no que diz respeito às facetas da Qualidade 

de Vida.  

 
 
Tabela 21. Comparação das facetas da Qualidade de Vida entre os participantes que 

sofreram e os que não sofreram violência urbana (n = 165) 

Facetas Sofreu 

violência 

Média Desvio 

Padrão 

t p 

Funcionamento dos 

Sentidos  
Sim 3,63 0,93 

-2,94 0,01* 
Não 4,03 0,73 

Autonomia  Sim 3,64 0,74 
0,40 0,68 

Não 3,59 0,70 

Atividades passadas, 

presentes e futuras  

Sim 3,82 0,65 
0,09 0,92 

Não 3,81 0,62 

Participação Social  Sim 3,81 0,66 

0,63 0,52 
Não 3,74 0,68 

Morte e Morrer  Sim 3,69 1,03 
-1,13 0,25 

Não 3,88 0,95 

Intimidade  Sim 3,79 0,93 
-0,59 0,55 

Não 3,87 0,69 

Nota. Nível de significância p < 0,05 

 

 
Os resultados indicaram haver diferença estatística entre os grupos t(163) = - 2,94; 

p < 0,05) na faceta Funcionamento dos sentidos. Observou-se que os idosos que 

responderam ter sofrido violência urbana tiveram uma pontuação menor nesta faceta (m = 

3,63; dp = 0,93) do que os que responderam não ter sofrido violência urbana (m = 4,03; dp 

= 0,73). 
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9.3.4. Implicações da violência urbana na qualidade de vida dos idosos.  

 

Realizou-se uma correlação r de Pearson com o intuito de verificar a existência de 

correlação entre as variáveis qualidade de vida e percepção da violência urbana. Os 

resultados podem ser observados na Tabela 22. 

 

Tabela 22. Valores da média e desvio padrão dos domínios de qualidade de vida e 
correlação com a Percepção da Violência Urbana contra Pessoas Idosas 

Dimensão m dp       

1. Funcionamento dos Sentidos 3,76 0,89       

2. Autonomia 3,62 0,73 0,30**      

3. Atividades passadas, 

presentes e futuras 
3,81 0,64 0,24** 0,45**     

4. Participação Social 3,79 0,67 0,24** 0,30** 0,59**    

5. Morte e Morrer 3,75 1,01 0,28** 0,06 0,17* 0,16*   

6. Intimidade 3,81 0,86 0,15 0,39** 0,51** 0,31** 0,09  

7. Manifestações da Violência 

Urbana e suas Consequências 

4,34 0,41 -0,08 0,01 -0,03 0,09 0,06 0,01 

   1 2 3 4 5 6 

Nota. * p < 0,05; ** p< 0,01 
 

Conforme é possível observar na Tabela 22, o construto Percepção da Violência 

Urbana contra Pessoas Idosas não se correlacionou com nenhuma das facetas da Qualidade 

de Vida. Como esperado, as facetas da Qualidade de Vida se correlacionaram entre si, 

exceto no que diz respeito à dimensão Intimidade que não se correlacionou com as 

dimensões Funcionamento dos Sentidos e Morte e Morrer e à dimensão Autonomia que 

não se correlacionou com Morte e Morrer. Verifica-se que a menor correlação foi entre 

Participação Social e Morte e Morrer (r = 0,16) e a maior correlação entre Atividades 

Passadas, presentes e futuras e Participação Social (r = 0, 59). 
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9.4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DO ESTUDO 4  
 

No presente estudo, a maioria dos idosos era do sexo feminino (75,2%), 

corroborando tendência nacional em que se verifica predomínio de mulheres em relação 

aos homens na população idosa (IBGE, 2013b). Para Silva e Andrade (2013), o 

acompanhamento médico mais precoce, atenção à prevenção de doenças, hábitos de vida 

mais saudáveis são algumas das inúmeras hipóteses que justificam a longevidade das 

mulheres, levando, por conseguinte, ao processo de “feminização da velhice”.  

Em relação à idade, estado civil e renda, ocorreu maior proporção de idosos entre 

60 e 69 anos (com média de 70,4 anos), casados (as) e com renda entre 1 e 3 salários 

mínimos. Percebe-se que esses dados são condizentes com a realidade da população idosa 

brasileira (IBGE, 2013b) e corroboram outros estudos (Pereira et al., 2011; Faller et al, 

2010). Já no que concerne ao nível de escolaridade, ocorreu maior proporção de idosos 

com ensino superior completo (30,3%). Apesar da média nacional ser de 4,2 anos de 

estudo entre pessoas idosas e somente 7,2% possuírem graduação ou pós-graduação 

completa (IBGE, 2013b), em estudo recente realizado na região nordeste do Brasil também 

observou-se número de idosos com nível superior expressivo (21,6%) (Silva & Andrade, 

2013).  

O primeiro objetivo específico do presente estudo foi analisar a percepção sobre 

violência urbana dos participantes da pesquisa. Constatou-se, inicialmente, que os três 

itens que apresentaram maiores médias de respostas (item 13 “Vejo e escuto falarem sobre 

violência urbana na televisão, nos jornais e no rádio”; item 22 “A violência urbana 

provoca insegurança entre as pessoas idosas” e item 12 “A violência urbana envolve 

assalto e roubo”) refletem a tridimensionalidade das representações sociais uma vez que 

abordam elementos concernentes aos principais meios de informações sobre a violência na 
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atualidade (televisão, jornais e rádio), às consequências da violência e suas repercussões na 

atitude e comportamento das pessoas (por gerar insegurança) e ao campo representacional 

que compõe o fenômeno (constituído pelas objetivações: assalto e roubo). 

Analisando as respostas dos participantes ao conjunto dos itens da EVUPI 

observou-se uma pontuação média elevada em suas respostas (m = 4,34; dp = 0,41). Essa 

pontuação está mais próxima do valor máximo (5 pontos) que do valor central (3 pontos). 

Esses resultados permitem averiguar a primeira hipótese levantada no presente estudo. A 

Hipótese 1 que afirmava que os idosos apresentariam pontuações acima da média na 

Escala de Percepção da Violência Urbana contra Pessoas Idosas foi corroborada. Esta 

hipótese endossa as diversas estatísticas que apontam para o aumento dos índices de 

violência urbana contra pessoas idosas (Oliveira, Leite et al., 2012; Mascarenhas et al., 

2012) e a importância do desenvolvimento de estudos e intervenções que busquem 

compreender melhor esse fenômeno e suas consequências para a saúde física e psicológica 

dessa população (Araújo, Cruz, & Rocha, 2013; Shimbo et al., 2011; Nogueira et al. 

2011). 

No entanto, faz-se necessário realizar estudos futuros de normatização da escala 

para que seja possível afirmar com segurança estatística que esses valores indicam uma 

percepção da violência urbana acima da média da população estudada. Ainda sim, tais 

resultados podem sugerir que os idosos participantes da presente pesquisa percebem a 

violência urbana como uma realidade intensamente presente em seu cotidiano.  

Provavelmente os idosos manifestaram uma alta percepção da violência urbana por 

conviverem direta ou indiretamente com esse fenômeno em seu cotidiano. Constatou-se 

que dos 165 idosos entrevistados, 113 (68,5%) indicaram ter sofrido algum tipo de 

violência (ver Tabela 14). Entre os tipos de violência sofrida, foram citadas com maior 

frequência: assalto/roubo (47,8%), violência nos transportes coletivos (18,6%) e em 



194 
 

agências bancárias (13,3%). Outros estudos também apontam para uma alta incidência de 

violência urbana na população idosa (Ribeiro et al., 2012; Ribeiro & Barter, 2010; Minayo 

& Deslandes, 2009). 

Apesar de existirem alguns estudos que apontam para uma maior prevalência de 

violência contra mulheres idosas no ambiente doméstico (Pinto, Barham, & Albuquerque, 

2013; Mascarenhas et al., 2012; Nogueira, Freitas, & Almeida, 2011) e uma maior 

prevalência da violência contra idosos do sexo masculino em ambientes fora do domicílio 

(Correia, Leal, Marques, Salgado, & Melo, 2012; Mascarenhas et al., 2012), na presente 

pesquisa não foi constatada diferença significativa entre os idosos do sexo masculino e 

feminino no que se refere à percepção de violência urbana contra pessoas idosas. 

Esses resultados permitem também averiguar a segunda hipótese levantada no 

presente estudo. A Hipótese 2 que afirmava que os idosos do sexo masculino 

apresentariam pontuações mais altas na Escala de Percepção da Violência Urbana contra 

Pessoas Idosas em comparação com os idosos do sexo feminino não foi corroborada. 

Provavelmente, apesar de o homem estar mais exposto à violência fora do domicílio, no 

que se refere à percepção da violência urbana contra pessoas idosas não existe diferença 

entre os sexos. 

A Hipótese 3 do presente estudo afirmava que os idosos entre 60 e 69 anos 

apresentariam pontuações mais altas na Escala de Percepção da Violência Urbana contra 

Pessoas Idosas em comparação com os idosos com idade igual ou superior a 70 anos. Esta 

hipótese não foi corroborada. Parece que apesar de existirem estudos apontando que a 

violência está mais presente entre os idosos mais novos, ou seja, com idades entre 60 e 69 

anos (Correia, Leal, Marques, Salgado, & Melo, 2012), não houve influência do fator 

idade no que se refere à percepção da violência urbana no contexto da presente pesquisa.   

Os resultados indicaram ainda diferenças significativas de média entre os idosos de 
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acordo com a renda e o estado civil. Os idosos que ganham de 1 a 3 salários mínimos e 

viúvos apresentaram maior pontuação na escala de Percepção de Violência contra Pessoas 

Idosas em comparação com os idosos que ganham menos de um salário mínimo e mais de 

seis salários e em comparação com os idosos solteiros e casados, respectivamente.  

Apesar de serem escassos os estudos que registram dados sobre a renda das pessoas 

vítimas de violência (Correia et al, 2012), alguns estudiosos apontam uma maior 

concentração desse fenômeno na população de baixa/média renda (Minayo, 2009; Melo, 

Cunha, & Falbo Neto, 2006; Souza & Lima 2006), conforme encontrado na presente 

pesquisa. Já os dados relativos ao estado civil não se mostraram condizentes com a 

literatura uma vez que estudos apontam uma maior incidência de violência entre pessoas 

casadas (Oliveira et al, 2013; Oliveira, Gomes et al, 2012; Apratto Júnior, 2010; Moraes, 

Apratto Júnior, & Reichenheim, 2008). No entanto, vale observar que a maior parte desses 

estudos refere-se, principalmente à violência doméstica. Provavelmente, as pessoas idosas 

viúvas se sentem vulneráveis a violência urbana por não poderem contar com um 

companheiro (a) no momento de realizar atividades fora do ambiente doméstico e, 

portanto, possuem uma percepção mais elevada desse tipo de violência. 

Finalizando as análises relativas à percepção sobre violência urbana dos 

participantes da pesquisa, observou-se que aqueles participantes que afirmaram ter sofrido 

algum tipo de violência urbana apresentaram pontuações significativamente maiores na 

Escala de Percepção da Violência Urbana contra Pessoas Idosas em comparação com os 

idosos que afirmaram não ter sofrido violência urbana.  

O segundo objetivo do presente estudo foi investigar a qualidade de vida dos 

participantes da presente pesquisa. A qualidade de vida mensurada através do WHOQOL-

OLD evidenciou bons escores com um nível médio correspondente a 3,32. Resultados 

semelhantes foram encontrados em outros estudos (Dias, Carvalho, & Araújo, 2013; Silva 
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& Andrade, 2013; Vieira, 2012; Serbim & Figueiredo, 2011; Valadares et al, 2011). Vale 

salientar que a qualidade de vida, segundo Coutinho, Franken e Ramos (2007) não é o 

reflexo direto das condições reais e objetivas da vida das pessoas, mas constitui-se de 

elementos objetivos (como alimentação, educação, saúde, etc) e subjetivos (como amor, 

liberdade, inserção e realização social). No que concerne aos participantes da presente 

pesquisa nota-se que, em sua maioria, possuem menos de 80 anos, são casados (as), 

declararam possuir religião e moram com pelo menos um familiar. Todos esses fatores 

podem ter contribuído para uma avaliação medianamente positiva de sua qualidade de 

vida.  

Os maiores escores obtidos pelos participantes concentraram-se nas facetas 

Atividades passadas, presentes e futuras (m = 3,82), Intimidade (m = 3,81) e Participação 

Social (m = 3,79). Resultados semelhantes foram encontrados em outros estudos (Vieira, 

2012; Celich, 2008). A primeira faceta investiga a satisfação dos idosos com as atividades 

anteriores e atuais por eles desempenhadas, bem como aborda as expectativas dos 

participantes em continuar alcançando realizações em sua vida. A segunda faceta refere-se 

à presença de sentimentos de amor e companheirismo vivenciado pelos idosos, bem como 

à percepção de que possuem oportunidades para amar e se sentirem amados em suas vidas. 

Altas pontuações também foram encontradas na faceta Participação Social, cujos itens 

referem-se ao uso do tempo livre e a participação em atividades da comunidade. 

Estudos apontam que os sentimentos de realização, a presença de relacionamentos 

afetivos e amorosos e a participação em atividades na comunidade são importantes para 

uma boa qualidade de vida na velhice (Serbim & Figueiredo, 2011; Tahan & Carvalho, 

2010; Baernholdt et al., 2012; Januário, et al., 2011) e provavelmente esses elementos 

estão presentes na vida dos idosos participantes da pesquisa. Estudo desenvolvido por 

Faller et al. (2010) encontrou melhores índices de QV entre os idosos casados, que 
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residiam com a família, que não eram aposentados, que exerciam uma atividade 

remunerada, possuíam renda entre 1 a 3 salários mínimos e com escolaridade inferior a 8 

anos. Ainda segundo os autores, o aspecto que mais compromete a qualidade de vida dos 

idosos é a falta de perspectivas de participação social na comunidade. 

A faceta Autonomia foi a que apresentou menor escore (m = 3,62), corroborando 

outros estudos (Tavares & Dias, 2012; Celich, 2008). As questões que compõem esta 

faceta referem-se ao sentimento de liberdade para tomar decisões e controlar o próprio 

futuro, bem como ao fato de fazer o que gostariam e terem sua opinião respeitada pelas 

outras pessoas. Na presente pesquisa, a maioria dos idosos (79,4%) vivia com algum 

parente e relatava durante o preenchimento do questionário que não podia fazer tudo que 

queria, pois devia comunicar e muitas vezes solicitar autorização de terceiros (as). É 

preciso analisar tais resultados considerando também as influências culturais nesse 

processo. Em culturas predominantemente coletivistas, espera-se como mais provável um 

modo de vida mais centrado na sociedade; por outro lado, em culturas individualistas, 

contempla-se uma ênfase no indivíduo (Gouveia & Vidal, 1998). De acordo com Gouveia, 

Andrade, Milfont, Queiroga e Santos (2003), a Paraíba é um dos estados mais coletivistas 

no Brasil. Nesse sentido, é possível que esses fatores também tenham influenciado nas 

respostas dos idosos.  

Foi constatada diferença significativa entre os sexos na faceta Intimidade. De 

acordo com os dados, os idosos do sexo masculino apresentaram maiores escores que os 

idosos do sexo feminino. Resultado divergente do encontrado na pesquisa de Faller et al., 

(2010) onde a faceta Intimidade foi a única que revelou ser maior no sexo feminino. 

Segundo esses autores, mulheres idosas experimentam uma maior probabilidade de 

ficarem viúvas, fazendo com que as relações pessoais e íntimas sejam estimuladas com 

outras pessoas. No entanto, resultados semelhantes aos da presente pesquisa foram 
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encontrados por Vieira (2012). Segundo esta autora, os fatores psicológicos, sociais e 

culturais que envolvem o construto sexualidade podem ser determinantes no sentido de 

possibilitar ao idoso do sexo masculino melhores oportunidades de vivenciar sua 

sexualidade e intimidade. 

No que tange a comparação da variável escolaridade, verificaram-se diferenças 

significativas em relação às facetas Funcionamento dos sentidos e Intimidade. De modo 

geral, observou-se que quanto menor o grau de escolaridade menor a qualidade de vida. 

Concernente à variável renda e estado civil foram encontradas diferenças significativas de 

média apenas na faceta Intimidade. De modo geral, quanto menor a renda, menor a 

qualidade de vida. Os idosos viúvos apresentaram menor qualidade de vida em relação aos 

casados e divorciados. Conforme corroboram outros estudos (Serbim & Figueiredo, 2011; 

Rodrigues & Lara, 2011; Faller et al., 2010), vários elementos são apontados como 

determinantes ou indicadores de qualidade de vida na velhice: estado civil, renda, 

escolaridade, saúde biológica, saúde mental, satisfação, controle cognitivo, competência 

social, produtividade, atividade, eficácia cognitiva, continuidade de papéis familiares, 

ocupacionais e continuidade de relações informais com amigos.  

Outro dado relevante refere-se à análise realizada para investigar a existência de 

diferenças significativas entre os participantes que afirmaram ter sofrido ou não violência 

urbana no que diz respeito às facetas da Qualidade de Vida. Observou-se que os idosos que 

responderam ter sofrido violência urbana tiveram uma pontuação menor na faceta 

Funcionamento dos sentidos em relação aos idosos que responderam não ter sofrido 

nenhum tipo de violência urbana. A faceta Funcionamento dos sentidos avalia o 

funcionamento sensorial e o impacto da perda das habilidades sensoriais na qualidade de 

vida. Sabe-se que as modificações fisiológicas próprias do processo de envelhecimento, 

muitas vezes, comprometem ou dificultam a mobilidade, agilidade e autonomia das 
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pessoas idosas (Papalia, Olds, & Feldman, 2010) tornando esse grupo vulnerável ao 

fenômeno da violência urbana.  

Por fim, a partir da análise de correlação foi possível verificar o objetivo geral do 

presente capítulo: analisar as implicações da violência urbana na qualidade de vida dos 

idosos participantes da pesquisa. Os dados revelaram que não houve correlação entre a 

percepção da violência urbana contra pessoas idosas com a qualidade de vida, o que 

permite afirmar que a Hipótese 4 não foi corroborada. Esses resultados demonstram que 

apesar de vivenciarem e perceberem a violência urbana em suas relações cotidianas 

(conforme constatado pelas altas pontuações na EVUPI) não houve correlação 

significativa dessa variável com a percepção de qualidade de vida dos idosos participantes 

da pesquisa. Infere-se que a ausência de correlação pode estar associada ao fato dos 

escores de qualidade de vida mensurados através do WHOQOL-OLD terem evidenciado 

um nível médio correspondente a 3,32.  

Provavelmente o fato de a maioria dos participantes da presente pesquisa 

possuírem menos de 80 anos, ensino médio ou superior completo, manifestarem alguma 

crença religiosa, possuírem um companheiro (a) e residirem com pelo menos um familiar 

proporciona a esses atores sociais um suporte familiar e social que minimiza as 

adversidades oriundas da violência urbana por eles vivenciada, seja a partir de suas 

experiências como vítimas de assaltos, de violência nos transportes coletivos, no trânsito e 

em agências bancárias ou mesmo pela violência urbana visivelmente veiculada nos meios 

de comunicação de massa. De fato, estudos apontam que idosos satisfeitos com suas 

relações pessoais, com maiores níveis de escolaridade, que estão inseridos na família e que 

possuem rede favorável de suporte social apresentam melhor percepção de sua qualidade 

de vida (Lobo, Santos, & Gomes, 2014; Dias, Carvalho, & Araújo, 2013; Vitorino, 

Paskulin, & Vianna, 2013). 
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Esta tese teve como objetivo geral analisar as implicações da violência urbana na 

qualidade de vida de pessoas idosas, na cidade de João Pessoa-PB. Para atingir esse 

objetivo foram realizados quatro estudos empíricos com objetivos específicos, porém 

complementares. O primeiro estudo teve como objetivo apreender as representações 

sociais de pessoas idosas acerca da violência urbana; o segundo estudo empírico objetivou 

a construção e validação de uma escala de percepção da violência urbana contra pessoas 

idosas; o terceiro estudo teve como objetivo realizar uma análise fatorial confirmatória da 

escala construída e validada no estudo anterior e; o quarto estudo objetivou analisar as 

implicações da violência urbana na qualidade de vida de pessoas idosas. 

Os resultados provenientes do primeiro estudo revelaram que as representações 

sociais dos idosos acerca da violência urbana são compostas por variados elementos 

interligados como a família, a saúde pública e privada, os sistemas político e econômico, 

os serviços bancários, transportes públicos, a criminalidade, entre outros. Essa compleição 

reafirma a complexidade do fenômeno da violência urbana contra a pessoa idosa e aponta 

para a importância de ampliar o estudo do tema a partir de perspectivas psicossociais.  

Acredita-se que o estudo das representações sociais de idosos sobre violência pode 

contribuir na compreensão das origens e das propriedades sociais desse fenômeno 

permitindo, consequentemente, intervir de maneira contextualizada e considerando as 

experiências coletivas de comunicação e de comportamentos que envolvem os processos 

de violência. Com isso, as práticas psicológicas no âmbito das políticas públicas podem ser 

direcionadas para a criação de grupos de idosos que visem o incentivo à participação ativa 

dessa população na luta contra a violência e a favor da garantia dos seus direitos, 

fortalecendo a consciência política dos idosos. A Teoria das Representações Sociais parte 

do pressuposto de que a realidade social é construída pelos processos de comunicação e 
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interação social entre os grupos de maneira dinâmica e ativa. Portanto, apoiar-se nessa 

teoria para estudar e intervir sobre fenômenos como a violência implica considerar a 

“dimensão subjetiva da realidade” e isso é fundamental na implementação das políticas 

públicas. 

Segundo Faleiros (2012), é preciso reconhecer que envelhecer no século XXI 

implica a necessidade de questionar a efetivação dos direitos já adquiridos diante do 

processo de transição demográfica, da política neoliberal de redução dos direitos sociais e 

da mudança nas condições de vida da família e da sociedade. Faz-se importante, nesse 

cenário, empreender intervenções que fortaleçam a organização dos movimentos e grupos 

sociais considerando a presença ativa da pessoa idosa na família e na sociedade. 

Além disso, no caso específico das representações sociais sobre a violência urbana 

contra a pessoa idosa, faz-se relevante seu estudo em função do aumento do número de 

idosos na população do Brasil, do aumento do número de mortes e morbidades por causas 

violentas nesse grupo, bem como pelos baixos índices de denúncias desse tipo de 

violência. A literatura aponta que grande parte dos idosos maltratados ou violentados não 

toma a iniciativa de denunciar seu agressor, pelos mais diferentes motivos, inclusive por 

não perceber o evento como agressão ou violência, dada sua “naturalização”. Portanto, é 

necessário conhecer as representações elaboradas pelo idoso sobre violência e maus tratos, 

assim como suas estratégias para vencê-la ou minimizar seus efeitos. 

O segundo e o terceiro estudos trouxeram como principal contribuição a elaboração 

e validação de uma escala de percepção da violência urbana contra pessoas idosas uma vez 

que a maioria dos estudos que tratam da violência contra idosos tem como foco de atenção 

a violência doméstica. Reforça-se, contudo, que embora os resultados da análise fatorial 

exploratória e da análise fatorial confirmatória tenham sido promissores, devem ser 

assumidos como um estudo inicial das características psicométricas da escala. Novas 
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pesquisas com amostras mais amplas e representativas da população alvo devem ser 

realizadas futuramente no sentido de fornecer evidências adicionais acerca da validade do 

construto. 

De modo geral, o quarto estudo permitiu constatar um alto índice de violência 

urbana contra os idosos participantes da pesquisa (uma vez que 68,5% indicaram ter 

sofrido algum tipo de violência). Paralelamente, a Escala de Percepção da Violência 

Urbana contra Pessoas Idosas - EVUPI também indicou uma pontuação média elevada de 

respostas, o que sugere que os idosos participantes da presente pesquisa percebem a 

violência urbana como uma realidade intensamente presente em seu cotidiano. Apesar da 

necessidade de normatização da escala, sua aplicação nos três estudos (estudo 2, 3 e 4) 

permitiu ainda coletar informações qualitativas relevantes a respeito da violência urbana 

contra pessoas idosas. O primeiro aspecto observado refere-se ao fato de que, muitos 

idosos respondiam não ter sofrido nenhum tipo de violência urbana no questionário 

sociodemográfico apesar de terem comentado enquanto respondiam a EVUPI que já 

tinham sido desrespeitados em agências bancárias, que era comum enfrentarem longas 

filas ou demora no atendimento em supermercados, postos de saúde ou bancos, por 

exemplo. Parece que para alguns idosos, esse tipo de violência urbana não é compreendido 

ou percebido como violência.  

Um segundo aspecto observado durante a aplicação da EVUPI diz respeito ao 

grande número de comentários negativos a respeito da mudança da porta de entrada dos 

transportes coletivos da cidade. Antes, os idosos tinham acesso ao ônibus através da porta 

dianteira. Há alguns anos, esse acesso passou a ser feito pela porta traseira, o que parece 

não ter sido uma mudança benéfica para os idosos. Muitos deles relataram que não há 

segurança e muitos acidentes acontecem porque a porta traseira fica longe do motorista 

que, facilmente coloca o ônibus em movimento antes de o idoso entrar e encontrar um 
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apoio dentro do veículo para se segurar. 

Como é possível observar, o processo de construção e validação da EVUPI 

permitiu coletar informações importantes sobre o fenômeno da violência urbana contra 

pessoas idosas. De acordo com Gontijo, Alves, Paiva, Guerra e Kappel (2010), os estudos 

de desenvolvimento e validação de instrumentos de mensuração da violência são de 

extrema importância, uma vez que sua utilização fornece dados que podem subsidiar o 

planejamento e avaliação da efetividade de estratégias de enfrentamento do fenômeno em 

âmbito individual, social ou comunitário. 

Também foi possível verificar que os idosos pesquisados apresentaram bons 

índices de qualidade de vida (m = 3,32) no WHOQOL-OLD, especialmente nas facetas 

Atividades passadas, presentes e futuras (M = 3,82), Intimidade (m = 3,81) e Participação 

Social (m = 3,79). Esses resultados indicam que a maioria dos idosos está satisfeita com as 

atividades anteriores e atuais por eles desempenhadas, bem como possui expectativas em 

continuar alcançando realizações em suas vidas; vivencia sentimentos de amor e 

companheirismo e percebem que possuem oportunidades para amar e se sentirem amados; 

além de desenvolverem atividades na comunidade. 

Os dados revelaram que não houve correlação entre a percepção da violência 

urbana contra pessoas idosas com a qualidade de vida, o que demonstra que apesar de 

vivenciarem e perceberem a violência urbana em suas relações cotidianas não houve 

relação entre essa variável e a qualidade de vida dos idosos pesquisados. Sabe-se que 

variáveis como a satisfação com a vida, o nível de escolaridade, o suporte familiar e social 

influenciam positivamente na qualidade de vida e podem ajudar a compreender os 

resultados alcançados na presente pesquisa.  

As análises realizadas neste estudo suscitam ainda algumas reflexões que são 

importantes para o direcionamento de novas pesquisas que ampliem a compreensão sobre 
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o tema. Um dos questionamentos levantados após a realização da presente pesquisa foi: 

Que variáveis podem influenciar positivamente a qualidade de vida mesmo na presença de 

altos índices de violência urbana?  

A literatura aponta que a resiliência é considerada por alguns estudiosos como um 

dos aspectos da qualidade de vida (Melillo & Ojeda, 2005) e é definida como uma 

competência do ser humano que o auxilia a buscar os recursos internos e ambientais que o 

capacitem para a resolução de conflitos e para a superação de problemas quando ocorrem 

eventos adversos ou estressantes (Nadaf, 2013). Sugere-se, portanto, que pesquisas futuras 

podem investigar o construto resiliência junto à violência urbana e qualidade de vida na 

população idosa. 

Faz-se relevante também destacar algumas limitações potenciais do presente estudo 

que, apesar de ter alcançado resultados satisfatórios diante dos objetivos propostos, devem 

ser considerados e podem servir de base para estudos posteriores envolvendo esta temática. 

Essas limitações estão relacionadas principalmente à amostra utilizada e ao contexto no 

qual os estudos foram realizados (nordestino). Apesar de terem sido utilizadas amostras 

distintas para cada estudo, estas não foram probabilísticas, mas selecionadas por 

conveniência. Além disso, o contexto nordestino possui características sociais, culturais e 

político-econômicas específicas que podem ter influenciado os resultados. Nesse caso, 

segundo Coutinho (2013), deve-se levar em consideração a possibilidade dessas amostras 

terem sido enviesadas e, portanto, não se pode considerar que os resultados encontrados 

sejam passíveis de generalização para além dos contextos específicos nos quais os estudos 

foram realizados, especialmente no caso dos estudos de validação e correlação. Deve-se, 

contudo considerar também a natureza social do construto violência urbana e a 

importância de estudá-la levando-se em consideração os aspectos psicossociais do 

fenômeno.   
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APÊNDICE 1 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 
             Prezado (a) Senhor (a)  
 

Esta pesquisa é sobre violência urbana e qualidade de vida entre pessoas idosas e está 

sendo desenvolvida pela pesquisadora Inayara Oliveira de Santana, aluna da Pós-Graduação em 

Psicologia Social da Universidade Federal da Paraíba, sob a orientação da Profa. Dra. Maria da 

Penha de Lima Coutinho. 

Solicitamos a sua colaboração para fornecer informações e responder a instrumentos sobre 

essa temática, 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, caso decida não participar 

do estudo, ou resolver a qualquer momento desistir do mesmo, não sofrerá nenhum dano, nem 

haverá modificação na assistência que vem recebendo na Instituição. 

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 
 
 
 
  
 
                                                                                                             Espaço para impressão                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                       dactiloscópica 

                                                                                                 
______________________________________ 
                    Assinatura da Testemunha 

    
       
Caso necessite de maiores informações sobre o presente estudo, favor ligar para a pesquisadora 
Inayara Oliveira de Santana 
Telefone: (83) 8843 3812; email:inayaraoliveira@hotmail.com 
 
 
                                     Atenciosamente, 
 
___________________________________________ 
 
                Assinatura do Pesquisador Responsável 
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APÊNDICE 2 

 

ESCALA DE VIOLÊNCIA URBANA CONTRA IDOSOS 

 
 
INSTRUÇÕES: A seguir, você encontrará afirmações com as quais poderá concordar ou 
discordar em maior ou menor medida. Independente do que pensam os demais ao seu redor, 
pedimos que leia cada afirmação atentamente e circule um número na escala de resposta ao lado, 
indicando seu grau de concordância ou discordância. Tenha em conta a escala de resposta a seguir: 

 
 

1 2 3 4 5 

Discordo 

Totalmente 
Discordo 

Não concordo, 

nem discordo 
Concordo 

Concordo 

Totalmente 

 

 
 

Discordo 

Totalmente 
Discordo 

Não 
concordo, 

nem 

discordo 

Concordo 
Concordo 
Totalmente 

1. A violência urbana provoca morte. 1 2 3 4 5 

2. O sistema econômico contribui para a 

violência urbana contra os idosos. 
1 2 3 4 5 

3. A falta de informação por parte das 

autoridades acerca do estatuto do idoso contribui 

com a violência urbana. 

1 2 3 4 5 

4. Existe violência urbana contra os idosos nos 

transportes coletivos. 
1 2 3 4 5 

5. A falta de distribuição de remédio no posto de 

saúde é uma violência urbana contra o idoso. 
1 2 3 4 5 

6. A violência urbana provoca medo de sair para 

a rua ou de ficar sozinho em casa. 
1 2 3 4 5 

7. A demora nas filas preferenciais para idosos é 

uma forma de violência urbana. 
1 2 3 4 5 

8. A falta de educação na família contribui para 

a violência urbana contra as pessoas idosas. 
1 2 3 4 5 

9. A violência urbana ocorre em todos os 

espaços, bairros e lugares da cidade. 
1 2 3 4 5 

10. A violência urbana está relacionada ao 

consumo de drogas. 
1 2 3 4 5 

11. Quando um idoso vai atravessar a rua os 

motoristas de ônibus, de carros e de motos não 

têm paciência de esperar. 

1 2 3 4 5 

12. A violência urbana envolve assalto e roubo. 1 2 3 4 5 

13. Vejo e escuto falarem sobre violência urbana 

na televisão, nos jornais e no rádio. 
1 2 3 4 5 

14. A violência urbana não me causa medo ou 

preocupação. 

 

1 2 3 4 5 

15. A impaciência e a intolerância das pessoas 

são formas de violência contra a pessoa idosa. 
1 2 3 4 5 

16. A violência urbana envolve estupro e abuso 

sexual. 
1 2 3 4 5 

17. Ocorre violência contra a pessoa idosa no 

serviço público de saúde. 
1 2 3 4 5 
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Discordo 

Totalmente 
Discordo 

Não 
concordo, 

nem 

discordo 

Concordo 
Concordo 
Totalmente 

18. As pessoas idosas são vítimas da violência 

urbana. 
1 2 3 4 5 

19. A violência urbana envolve a falta de 

respeito da família. 
1 2 3 4 5 

20. Os motoristas e cobradores de ônibus 

respeitam os idosos. 
1 2 3 4 5 

21. As pessoas respeitam as filas e vagas 

preferenciais para idosos. 
1 2 3 4 5 

22. A violência urbana ocorre no trânsito das 

cidades. 
1 2 3 4 5 

23. Quando o idoso sofre violência urbana ele 

fica traumatizado. 
1 2 3 4 5 

24. O descaso das autoridades políticas é uma 

forma de violência urbana contra as pessoas 

idosas. 

1 2 3 4 5 

25. A violência urbana provoca insegurança 

entre as pessoas idosas. 
1 2 3 4 5 

26. A violência urbana contra a pessoa idosa 

provoca depressão. 
1 2 3 4 5 

27. A falta de educação com as pessoas idosas é 

uma forma de violência urbana. 
1 2 3 4 5 

28. Quando pego um ônibus penso que corro o 

risco de ser assaltado. 
1 2 3 4 5 

29. É comum acontecer assalto a pessoas idosas 

dentro ou perto de bancos, lojas ou 

supermercados. 

1 2 3 4 5 

30. Considero que as agencias bancárias 

oferecem um bom atendimento para as pessoas 

idosas. 

1 2 3 4 5 

31. Os transportes coletivos são bem adaptados 

para os idosos. 
1 2 3 4 5 

32. Não vou ao banco sozinho porque tenho 

medo da violência. 
1 2 3 4 5 
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APÊNDICE 3 

WHOQOL-OLD 

 

Instruções 

Este questionário pergunta a respeito dos seus pensamentos, sentimentos e sobre certos 
aspectos de sua qualidade de vida, e aborda questões que podem ser importantes para você 
como membro mais velho da sociedade. 

Por favor, responda todas as perguntas. Se você não está seguro a respeito de que resposta 
dar a uma pergunta, por favor escolha a que lhe parece mais apropriada. Esta pode ser 

muitas vezes a sua primeira resposta. Por favor tenha em mente os seus valores, 
esperanças, prazeres e preocupações. Pedimos que pense na sua vida nas duas últimas 
semanas. Leia cada questão, pense no que sente e circule o número na escala que seja a 

melhor resposta para você para cada questão. 
 

As seguintes questões perguntam sobre o quanto você tem tido certos sentimentos nas 
últimas duas semanas. 
 

1. Até que ponto as perdas nos seus sentidos (por exemplo, audição, visão, paladar, olfato, 
tato), afetam a sua vida diária? 

Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 
2. Até que ponto a perda de, por exemplo, audição, visão, paladar, olfato, tato, afeta a sua 

capacidade de participar em atividades? 
Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 

3.Quanta liberdade você tem de tomar as suas próprias decisões? 
Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 

4. Até que ponto você sente que controla o seu futuro? 
Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 

5. O quanto você sente que as pessoas ao seu redor respeitam a sua liberdade? 
Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 

6. Quão preocupado você está com a maneira pela qual irá morrer? 
Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 

 
7. O quanto você tem medo de não poder controlar a sua morte? 

Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 
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8. O quanto você tem medo de morrer? 
Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 
9. O quanto você teme sofrer dor antes de morrer? 

Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 
As seguintes questões perguntam sobre o quanto completamente você fez ou se sentiu apto 

a fazer algumas coisas nas duas últimas semanas. 
 
10. Até que ponto o funcionamento dos seus sentidos (por exemplo, audição, visão, 

paladar, olfato, tato) afeta a sua capacidade de interagir com outras pessoas? 
Nada Muito pouco Médio Muito Completamente 

1 2 3 4 5 

 

11. Até que ponto você consegue fazer as coisas que gostaria de fazer? 
Nada Muito pouco Médio Muito Completamente 

1 2 3 4 5 

 

12. Até que ponto você está satisfeito com as suas oportunidades para continuar 
alcançando outras realizações na sua vida? 

Nada Muito pouco Médio Muito Completamente 

1 2 3 4 5 

 
13. O quanto você sente que recebeu o reconhecimento que merece na sua vida? 

Nada Muito pouco Médio Muito Completamente 

1 2 3 4 5 

 
14. Até que ponto você sente que tem o suficiente para fazer em cada dia? 

Nada Muito pouco Médio Muito Completamente 

1 2 3 4 5 

 
As seguintes questões pedem a você que diga o quanto você se sentiu satisfeito, feliz ou 

bem sobre vários aspectos de sua vida nas duas últimas semanas. 
 

15. O quanto satisfeito você está com aquilo que alcançou na sua vida? 
Muito 

insatisfeito 
Insatisfeito Nem satisfeito 

nem insatisfeito 
Satisfeito Muito satisfeito 

1 2 3 4 5 

 
 

16. O quanto satisfeito você está com a maneira com a qual você usa o seu tempo? 
Muito 

insatisfeito 
Insatisfeito Nem satisfeito 

nem insatisfeito 
Satisfeito Muito satisfeito 

1 2 3 4 5 
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17. O quanto satisfeito você está com o seu nível de atividade? 
Muito 

insatisfeito 

Insatisfeito Nem satisfeito 

nem insatisfeito 

Satisfeito Muito satisfeito 

1 2 3 4 5 

 

18. O quanto satisfeito você está com as oportunidades que você tem para participar de 
atividades da comunidade? 

Muito 

insatisfeito 

Insatisfeito Nem satisfeito 

nem insatisfeito 

Satisfeito Muito satisfeito 

1 2 3 4 5 

 

 
19. O quanto feliz você está com as coisas que você pode esperar daqui para frente? 

Muito infeliz Infeliz Nem feliz nem 

infeliz 

Feliz Muito feliz 

1 2 3 4 5 

 

20. Como você avaliaria o funcionamento dos seus sentidos (por exemplo, audição, visão, 
paladar, olfato, tato)? 

Muito ruim Ruim Nem ruim nem 

boa 

Boa Muito boa 

1 2 3 4 5 

 
As seguintes questões se referem a qualquer relacionamento íntimo que você possa ter. Por 
favor, considere estas questões em relação a um companheiro ou uma pessoa próxima com 

a qual você pode compartilhar (dividir) sua intimidade mais do que com qualquer outra 
pessoa em sua vida. 

 
21. Até que ponto você tem um sentimento de companheirismo em sua vida? 

Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 
22. Até que ponto você sente amor em sua vida? 

Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 
23. Até que ponto você tem oportunidades para amar? 

Nada Muito pouco Médio Muito Completamente 

1 2 3 4 5 

 
24. Até que ponto você tem oportunidades para ser amado? 

Nada Muito pouco Médio Muito Completamente 

1 2 3 4 5 
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