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RESUMO 

O crescente fenômeno da violência social contra os idosos na contemporaneidade, o 
abuso financeiro, advém de familiares e da sociedade capitalista. Precisamos olhar esta 
situação exploratória vivida por muitos aposentados e pensionistas, que, além de não 
poderem usufruir dos seus vencimentos, têm, muitas vezes, seus nomes escritos no 
Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) em virtude do acúmulo de compras no comércio 
em seus nomes, como também o crescente número de empréstimos a eles concedido. 
Esta problemática, como se pode observar, é fonte de sofrimento para o idoso mediante 
sua exclusão social, iniciada, geralmente, na família. Diante da complexidade dessa 
realidade social, fazem-se necessários o surgimento de novos olhares, ou seja, uma rede 
de ação conjunta. Nesse sentido a psicologia social pode contribuir para minimizar os 
efeitos drásticos do fenômeno da violência social contra idosos, assumindo nossa 
responsabilidade como psicólogos comprometidos com a segurança e bem-estar do ser 
humano.  
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ABSTRACT  

 
The growing phenomenon of social violence against the elderly in contemporary society, 
financial abuse, comes from family and capitalist society. We look at this exploratory situation 
experienced by many pensioners, who, besides not make use of their salaries, often have their 
names written in the Protective Service (SPC) due to the accumulation of commerce purchasing 
in their names, as well as the growing number of loans granted to them. The problem, as can be 
seen, is a source of suffering for the elderly through social exclusion, starting usually in the 
family. Given the complexity of social reality, they are needed the emergence of new 
perspectives, ie, a network of joint action. In this sense, social psychology can help to minimize 
the drastic effects of the phenomenon of social violence against the elderly, assuming our 
responsibility as psychologists committed to the safety and welfare of human beings. 

  
Keywords: aged; violence, financial abuse, society, social psychology 

 

1 Introdução 

Atualmente, notamos o interesse pelos assuntos relacionados ao idoso, de um 
modo geral, pelas áreas da geriatria, gerontologia, psicologia, movimentos sociais e 
universos acadêmico. Tal interesse pode ter sua explicação no significativo aumento do 
envelhecimento populacional, o que para Alcântara (2004), representa um grande 
desafio a ser enfrentado neste novo milênio. Esta autora tem por argumento para a 
afirmação acima, os dados coletados no senso de 2000 do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), cuja população de idosos apresentava uma soma de 14 
milhões, o equivalente a 8,3% do contingente total. Portanto, é um equívoco pensar que 
o Brasil é um país jovem, pois os números mostram que, como em todo o mundo, a 
população brasileira está envelhecendo. Diante da longevidade surge uma problemática 
para a sociedade, essencialmente, a brasileira. Como cuidar dos nossos longevos, 
contribuindo para a tão sonhada segurança, proteção e bem-estar? 

Sabemos que a violência contra os idosos extrapola, há tempos, os limites da 
convivência social e vem crescendo em proporções alarmantes. Onde quer que os idosos 
estejam podem ser vítimas de assalto, conflitos familiares e comunitários, acidentes de 
trânsito ou doméstico, exploração, entre outros. Pensando nessa realidade social, urge a 
promoção de práticas educativas no sentido de um maior cuidado para este sujeito, 
garantindo-lhe o seu direito ao exercício da cidadania, contexto ideal para a atuação da 
psicologia social. 

 

2 Idoso e Sociedade  

 O termo idoso carrega em si o peso de uma conotação negativa desde o seu 
significado velho. Velho, segundo Ferreira (1960, p. 1225) remete a “desusado, 
antiquado, antigo, gasto pelo uso,” etc. Daí percebermos o forte preconceito existente 
para com o idoso, o que resulta em sua exclusão social. O senescente, vivendo numa 
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sociedade capitalista que enaltece o novo, está na contramão da modernidade, 
produtividade, agilidade, juventude e beleza exigida pela padronização social, sentindo-
se, assim, limitado em subjetivar. Sendo o homem um ser de subjetivação, necessita de 
um contexto favorável para contribuir com este processo, para isso é importante a ética 
do cuidado, que valoriza o respeito, essencial ao crescimento contínuo. 

Sabemos que muitos dos problemas em relação ao envelhecimento têm sua 
origem no social, principalmente no que concerne ao isolamento. A sociedade 
capitalista, voltada para a produção, isola o idoso porque este não acompanha a sua 
demanda, ou seja, o seu ritmo. A primeira forma de isolar esta pessoa dá-se, muitas 
vezes, através da aposentadoria. 

 Aposentar para Ferreira (1960, p. 97), significa “Hospedar; dar aposentadoria a”; 
é também “abrigar, acolher; residir, morar, viver”, entre outros. É interessante observar 
como na prática isto não acontece, pois a aposentadoria que devia proporcionar 
hospedagem, acolhimento, moradia e vida, geralmente, segue um caminho contrário, 
proporcionando uma exclusão social ao sujeito, ou seja, retira dele o seu direito de 
sentir-se cidadão. Isto, por si só já representa uma forma de violentar o idoso por privá-
lo de gozar de uma vida com qualidade. É o achatamento salarial advindo da 
aposentadoria que contribui, de maneira significativa com o sentimento de 
desvalorização tão presente nos senescentes.  

Sabemos ser dever do Estado garantir o exercício da cidadania, cuidando da 
saúde, educação e segurança dos indivíduos. No tocante à pessoa idosa, percebemos que 
muito ainda precisa ser pensado e mudado, principalmente, no que diz respeito à 
discriminação e indiferença da aplicabilidade da lei do Estatuto do Idoso (2003, p. 09), 
que diz: 

 

É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder 
público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do 
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao 
esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao 
respeito e a convivência familiar e comunitária. (Art. 3º. Estatuto do 
Idoso) 

 

Vemos, contudo, que embora esses direitos estejam assegurados pela lei, ainda é 
gritante as discriminações e os diversos tipos de violência aos idosos da nossa 
sociedade, que não os respeitam, sejam nas conduções coletivas, nos postos de saúde, 
nos altos preços de planos de saúde, na exibição negativa da sua imagem pela mídia, 
bem como em sua exclusão no mercado de trabalho, etc. 

Como podemos constatar, são vários os abusos sofridos pelos idosos, mas, 
atualmente, destacamos um fenômeno que vem ganhando grandes proporções. Trata-se 
do abuso financeiro, praticado por uma sociedade capitalista, que viu na lei de nº 10 
820, de 17 de setembro de 2003, uma oportunidade de se beneficiar levando vantagens 
com os lucros fornecidos pelos aposentados e pensionistas, pois a referida lei autoriza o 
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desconto de 30% do valor do benefício na folha dos segurados do Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS), conforme informe do caderno de Economia, do Jornal do 
Comércio, datado de 17 de março de 2006. A reportagem atenta, também, para o alto 
índice de inadimplência entre idosos, resultante do excesso de compromissos 
financeiros, incentivados pela sociedade de consumo, através das propagandas 
estimulativas, como pode constatar abaixo: 

 

Há dois anos, quando começaram as operações com desconto em 
folha dos seguros do Instituto Nacional de Segurança social (INSS), 
especialistas já previam o endividamento crescente dos aposentados e 
pensionistas. A previsão se concretizou e repercute nas vendas do 
comércio. Como parte da renda está comprometida com o pagamento 
dos empréstimos, os segurados sentiram mais dificuldades para 
honrar outras despesas. 

 

 Diante disso, podemos concluir que essa transação é um bom negócio apenas 
para as financeiras, que têm um risco zero, já que gozam da garantia do INSS. Para o 
aposentado, porém, nas muitas vezes, é motivo de endividamento e vergonha, pois com 
o achatamento da sua renda, torna-se difícil para ele saldar os débitos assumidos, o que 
conseqüentemente será motivos de grandes constrangimentos.  

Assistimos, atualmente, a uma “enxurrada” de propagandas, sempre com 
estímulos visuais diversos (artistas famosos, desportistas, etc.), com a finalidade de 
influenciar um público alvo: idosos, conforme vê o procurador da Assistência Judiciária 
do Direito Federal, André Moura Soares (2007, p. 02, grifo do autor). O mesmo relata: 

 

Para sustentar o crescimento vertiginoso do mercado de empréstimos 
consignados, valem-se as empresas de fortes estratégias de marketing, 
exibidas, de forma especial, em propagandas populares de televisão. 
Para tanto, diversas personalidades aparecem, diariamente, 
oferecendo facilidades para obtenção de empréstimo, são artistas, 
esportistas, cantores, apresentadores de programas de auditório etc. A 
publicidade das empresas é contundente ao afirmar que 
disponibilizam dinheiro rápido e fácil, sem burocracia, para você 
fazer o que quiser; que para sua vida ser mais completa basta que 
se utilizem do crédito; que você sonha e o Banco, mediante a 
concessão de empréstimo realiza o seu sonho e outras do gênero. 

 

 Geralmente, esses abusos publicitários, encantam o consumidor idoso, que se vê 
tentado diante da possibilidade de realizar seu “sonho de felicidade”, não analisando, 
porém, os riscos que está assumindo por meio desse tipo de propaganda enganosa. 
Muitos desses consumidores não estão aptos a analisar e compreender os dados do 
termo de adesão. A esse aspecto também se refere o procurador Soares (2007, p. 05), 
conforme o seu relato abaixo: 
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A linguagem utilizada pelas instituições financeiras em seus diversos 
modelos de contrato não é acessível ao público alvo, pessoas carentes, 
com baixo grau de instrução e, via de regra, aposentados e 
pensionistas do INSS, o que faz com que seu público alvo tenha 
avançada faixa etária. Além disso, o tamanho da fonte utilizada (letras 
muito pequenas, com espaçamento mínimo entre as frases) dificulta a 
leitura dos mais idosos, via de regra, repito, com baixo grau de 
escolaridade. 

 

Em meio a essa situação caótica, o consumidor idoso fica à mercê  das ofertas 
ilusórias que o leva a um progressivo endividamento, o que poderá ser causa 
desencadeadora de doenças e, ou, sofrimento psicológico.  

Se o Art. 10 do Estatuto do Idoso (2003, p. 11) reza que:  

 

É obrigação do Estado e da Sociedade assegurar à pessoa idosa a 
liberdade, o respeito e a dignidade, como pessoa humana e sujeito de 
direitos civis, políticos, individuais e sociais, garantidos na 
constituição e nas leis, 

 

Torna-se imprescindível, que haja um acompanhamento, por parte do Estado e da 
Sociedade para com os consumidores aposentados e pensionistas, no sentido de uma 
orientação para com os riscos do super endividamento, através de campanhas 
educativas. 

 

3 Idoso e Família 

Família, uma organização social chamada, dentre outras nomenclaturas, célula-
mater da sociedade, berço de inter-relação, refúgio, base estrutural do sujeito. São várias 
as denominações usadas para se referir à família, que, embora, sendo um lugar onde são 
vivenciadas crises e conflitos, é nela que o ser humano inicia sua história de vida; vive 
situações ambivalentes de amor, ódio e indiferença; e faz o seu ingresso na sociedade. 

Também, há diversos conceitos de família. Para Ferreira (1960, p. 533) a família 
se conceitua por “o pai, a mãe e os filhos; pessoas do mesmo sangue; descendência, 
linhagem”, dentre outros. Entretanto, sabemos que atualmente existe uma infinidade de 
organizações familiares. Netto Lobo (2005, apud MORAIS, s/ano, PP. 18,19) aponta a 
existência de onze modelos de famílias brasileiras. Conforme o seu relato abaixo, elas 
se apresentam por: 
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Par andrógeno, sob o regime do casamento ou não, com filhos 
biológicos, ou adotivos, ou com dois, ou ainda sem nenhum; 
comunidade monoparental, com filhos biológicos ou adotivos ou com 
os dois; uniões homossexuais, de caráter afetivo e sexual, uniões de 
parentes ou pessoas que convivem em interdependência afetiva, sem 
pai ou mãe que chefie; pessoas sem laços de parentesco que passam a 
conviver permanentemente, com laços de afetividade e de ajuda 
mútua, sem finalidade sexual ou econômica; uniões concubinárias, 
quando houver impedimento para casar de um ou de ambos os 
companheiros, com ou sem filhos; entre outras. 

 

Vemos, assim, a grande variedade existente de famílias, com ou sem idosos. Há 
idosos residindo sozinhos, com filhos ou outros parentes, que se abrigam em 
instituições ou asilos. Porém, é considerável o número de famílias que dependem 
financeiramente dos seus idosos, conforme relato abaixo: 

Outro aspecto não muito raro que se configura atualmente é o papel 
do velho como arrimo de família. Sua aposentadoria ou pensão é uma 
renda fixa e de fundamental importância na redução do grau de 
pobreza, pois assegura o sustento da casa e dos filhos adultos, 
principalmente quando sobrecarregados por desemprego, crise 
conjugal e doenças. Sua função de chefe de casa faz com que tenham 
maior autonomia, respeito e reconhecimento. (NÉRI, 1993, apud 
Alcântara, 2004, p. 26) 

 

 Infelizmente, nem sempre há uma relação de respeito e reconhecimento por 
parte dos familiares, dependentes de seus idosos. Em muitas famílias impera a 
exploração financeira sem, contudo, um retorno de cuidados e carinhos. O que se vê 
atualmente, principalmente nas famílias de baixa renda é a violência nas atitudes dos 
filhos, como por exemplo, fazerem filhos para os idosos se responsabilizarem, o que 
constitui uma sobrecarga para esses que, geralmente, têm o orçamento já comprometido. 

 Bruno (2005, p. 5), em seu artigo, a partir dos dados obtidos no Núcleo Especial 
de Atendimento à Pessoa Idosa (Neapi), órgão ligado à Defensoria Pública Geral do 
Estado do Rio de Janeiro, tece algumas considerações a respeito de abuso financeiro aos 
idosos, observado através das denúncias feitas por eles, como se pode constatar abaixo: 

 

Com relação ao discurso das supostas vítimas [...] pode-se supor que 
represente de certa forma, um fator de risco para o surgimento de 
situações em que o bem-estar do indivíduo venha a ser 
desconsiderado [...]. A tomada de decisão que permite à pessoa idosa 
usufruir seus proventos na satisfação de suas necessidades pessoais 
em primeiro lugar cabe somente a ela [...]. 
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 A família, enquanto provedora de recursos básicos para a sobrevivência dos 
seus, tem a função de cuidar, amparar, proporcionar através das inter-relações, uma vida 
digna, em que seja assegurado o bem-estar físico e emocional dos seus membros. Deve 
ser um lugar de realização de desejos, de oportunidades de desenvolvimento para o 
potencial criativo, do exercício da autonomia e não de abusos e violências. Os idosos ao 
serem tolhidos no seu direito de escolha, muitos deles têm seus bens materiais usados 
pelos familiares, sem sua autorização, como a aposentadoria, ou outros rendimentos, 
sentem-se diminuídos e fragilizados, diante à situação de desprestígio como são 
tratados, isso resultando numa série negativa de reflexos psicológicos, tais como: 
patologias diversas, isolamento social, baixo auto-estima, depressão, apenas para citar 
algumas. 

 O ser humano é um ser biopsicossocial, por isso a necessidade de um olhar mais 
abrangente para a sua complexidade e, nisto, ninguém melhor do que a família, para ver 
as necessidades dos seus membros, principalmente, os idosos, procurando ajuda de 
tratamentos psicológicos, quando preciso. Cuidar do outro é um ato de amor. Por isso o 
valor da afetividade na família. Alcântara (2004, p. 142) concorda com essa afirmação, 
ao dizer que “Carinho da família não é substituído por assistência especializada [...]”.  

 

4 Idoso e a Instituição asilar 

 É inquestionável o valor da família como cuidadora dos seus idosos. Porém, nem 
sempre isto é possível devido a fatores diversos, tais como: falta de condições 
financeiras, relacionamentos conturbados, morte ou doença dos familiares, etc. E, na 
impossibilidade da família assumir seus idosos, resta a opção do internamento em 
asilos.  

 Asilo, segundo Ferreira (2004, p.207) é uma “casa de assistência social onde são 
recolhidos para sustento ou também para educação pessoas pobres e desamparadas [...] 
velhos, etc.” Infelizmente, a situação dos nossos asilos não condiz com esse conceito, 
devido às precárias e desumanas condições existentes nesses locais, que não faz o que 
propõem, ou seja, não promovem a assistência social adequada a uma moradia digna, 
muitos deles não respeitando direitos, deveres e a essencial autonomia tão necessários 
para uma qualidade de vida humanizada. Esta situação caótica, quando somada ao 
abandono vivido pelos idosos ao se sentirem separados dos seus familiares, da sua casa 
e de seus pertences funciona como uma porta de entrada para o surgimento de apatia, 
vazio existencial, diversas patologias, especialmente a depressão e a demência. Tudo 
isto decorrente do sentimento de exclusão social, mediante a violência sofrida pelos 
idosos advinda pelo preconceito e pela falta de reconhecimento de toda uma sociedade, 
principalmente da família. 

Visando constatar a realidade dos abrigos e asilos no Brasil, em outubro de 2001 
foi realizada a V Caravana, composta por deputados, jornalistas, assistentes sociais, 
entre eles, representantes da Comissão Especial do Idoso, do Conselho Nacional dos 
Direitos da Pessoa Humana no Ministério da Justiça e coordenador do grupo de Atuação 
e Proteção ao Idoso do Ministério Público de São Paulo. Esta Caravana – “Uma 
Amostra da Realidade dos Abrigos e Asilos de Idosos no Brasil” visitou 28 instituições 
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asilares, nos estados de Pernambuco, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, entre elas, 
algumas clandestinas e, na maioria, encontrou precárias condições de funcionamento 
para um atendimento humanizado. Vemos também, presente nestas instituições, o abuso 
financeiro, como mais uma violência aos internos idosos que ali se encontram 
desprovidos do mínimo do que têm direito, enquanto cidadãos, conforme relato abaixo 
(ROLLIN, 2007, p. 02) 

Muitas dessas casas de idosos são, apenas, pequenos e modestos 
empreendimentos privados pelos quais seus proprietários auferem 
renda. Para isso apropriam-se das aposentadorias, pensões e outros 
benefícios dos internos, muitas vezes, manipulando diretamente os 
cartões bancários de seus ‘clientes’ e a generosidade da comunidade 
envolvida em campanhas beneficentes.  

 

Segundo o autor, mesmo algumas instituições recebendo verbas da prefeitura, 
cobram dos seus internos valores equivalentes a 50% da aposentadoria ou pensão, ou 
um percentual ainda maior, dependendo das normas de cada instituição, não 
disponibilizando, porém, assistência satisfatória, atividades e cuidados essenciais, 
justificado pela inexistência de profissionais habilitados em seus quadros de 
funcionários. Vale salientar que em todas as instituições visitadas, os idosos são 
pagantes, no entanto a maioria delas foi considerada “depósitos de pessoas”, devido à 
situação de miséria em que se encontrava. 

Alcântara (2004, p. 72), ao relatar o diário de campo realizado em 16/01/02, em 
uma instituição asilar pesquisada observou o discurso de revolta de alguns dos idosos, lá 
residentes, quando dizem: “É impressionante que o dia em que mais surgem as visitas, 
seja justamente no dia do pagamento da aposentadoria”. 

Vemos a dupla violência sofrida por esses idosos: pela instituição que recebe 
parte de sua aposentadoria ou benefício, e não lhes dão um tratamento condigno e pelos 
seus familiares que além de os privarem de suas companhias, atenção e cuidados, ainda 
tiram deles o pouco que lhes restam. 

 

Considerações Finais  

 Segundo Alcântara (2004, p. 16) “O envelhecimento de indivíduos implica 
mudanças no contexto socioeconômico brasileiro”. Diante da complexidade desta 
realidade crescente em nossa sociedade – a longevidade - faz-se necessário que novas 
medidas sejam tomadas, no sentido de promoção de segurança aos idosos. Urge uma 
conscientização e sensibilização de todos os grupos sociais, ou seja, uma ação conjunta 
de toda a sociedade, buscando desenvolver estratégias de ação que assegurem melhor 
qualidade de vida para os idosos. Para isso é necessário que se rompa o silêncio e que 
sejam denunciadas as várias violências praticadas contra os idosos domiciliados ou 
institucionalizados, essencialmente no que se refere ao abuso financeiro. 
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 Precisamos pensar a respeito da necessidade de união de toda a sociedade e nos 
conscientizarmos que cada um de nós deve ser um participante ativo neste processo de 
mudança de olhar para o idoso, envolvendo-nos efetiva e afetivamente com sua causa, 
denunciando o silêncio, os preconceitos, a exclusão e toda forma de violência 
mascarada da sociedade, sintetizada no abuso financeiro, em que família, instituições 
asilares e outros segmentos sociais são ativos participantes.  

 Percebemos que algumas medidas já estão sendo tomadas, o Estatuto do Idoso é 
um bom exemplo disso. Existe a lei, porém, a mesma ainda não está sendo devidamente 
exercida. É responsabilidade de todos nós fiscalizarmos o seu cumprimento. Contudo, 
sabemos que muito ainda precisa ser feito para melhorar a vida do idoso. Falta um olhar 
mais humanizado para esse crescente segmento da população no sentido de promover 
práticas educativas que tenham por objetivo a conscientização da sociedade como um 
todo: Estado, Direito, Saúde, Segurança, Educação, Mídia e Família, para que o idoso 
tenha direito ao exercício da sua cidadania. Falta ainda, o cuidado da lei e da sociedade 
que legitimaram os empréstimos, mas não têm o devido cuidado de fiscalizar para que 
os idosos aposentados ou beneficiários não sejam ludibriados pelo bombardeio de 
publicidades, que estão, constantemente, oferecendo vantagens ilusórias. 

O abuso financeiro precisa de um basta. É desumana, cruel e humilhante esta 
exploração aos nossos idosos. É causa de indignação e revolta, vê-los sendo usados por 
uma sociedade capitalista que não os reconhece e nem os valoriza, mas que os usam 
para obtenção de lucros. Ficam aqui alguns questionamentos: O que podemos fazer para 
melhor cuidar dos nossos idosos? Como o Direito pode colaborar para fazer acontecer, 
na prática, o Estatuto do Idoso? Como a Psicologia Social pode contribuir para 
conscientizar a sociedade e os próprios idosos dos seus direitos e deveres, enquanto 
cidadãos? É interessante pensar que onde faltam respeito e consciência cidadã, sobra 
violência. 
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