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Souto RQ. Violência doméstica psicológica sob a perspectiva da 

mulher idosa: um enfoque na fenomenologia social [tese]. São 

Paulo: Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo; 2014. 

RESUMO 

Introdução: A violência doméstica psicológica perpetrada pelo 

familiar contra a mulher idosa é uma importante e pouco pesquisada 

questão de saúde pública global. Objetivo: Compreender a 

experiência da mulher idosa que vivencia violência doméstica 

psicológica. Método: Pesquisa qualitativa ancorada pela 

fenomenologia social de Alfred Schütz, realizada com onze mulheres 

idosas identificadas nos registros de dois serviços localizados no 

município de Campina Grande, Paraíba e um serviço localizado no 

município de São Bernardo do Campo, São Paulo. A coleta de 

dados ocorreu entre novembro de 2012 e fevereiro de 2013 por meio 

de entrevista aberta, norteada pelas questões: conte-me o seu dia a 

dia em relação à situação de violência doméstica? O que a senhora 

faz em relação a isso? O que a senhora pretende com essa ação? A 

análise dos dados foi realizada seguindo os passos adotados por 

pesquisadores da fenomenologia social. Resultados: O contexto 

vivencial da mulher idosa é marcado pela ameaça, agressões 

verbais, situações humilhantes, desrespeito, descaso, exploração, 

sentimentos negativos que impactam a sua saúde, como tristeza, 

raiva, sofrimento e medo. Ela manifesta compaixão pelo agressor e 

necessita de apoio para conviver com a violência ou tentar enfrentá-

la. Quando recebe o apoio solicitado, tenta enfrentar a situação de 

violência, no entanto, sente-se impotente e apega-se a Deus. Sua 

expectativa refere-se à mudança de atitude do agressor e à 

possibilidade de afastar-se da situação de violência. Considerações 
finais: A compreensão da experiência da mulher idosa que vivencia 

violência doméstica psicológica pode ser utilizada pelos profissionais 

de saúde durante o atendimento de rotina, favorecendo a 

identificação de novos casos e tratando do assunto de acordo com a 



 

expectativa do sujeito envolvido. Ações voltadas para o acolhimento 

das vítimas e tratamento dos agressores, envolvendo profissionais 

(médicos, enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais), 

pesquisadores e poder público precisam ser consolidadas.  

 

Descritores: Enfermagem. Pesquisa Qualitativa. Violência contra a 

mulher. Saúde do idoso. 



 

Souto RS. Psychological domestic violence from the perspective of 

older adult women: a focus on social phenomenology [thesis]. São 

Paulo (SP), Brasil: Escola de Enfermagem, Universidade de São 

Paulo; 2014. 

ABSTRACT 

Introduction: Psychological domestic violence against older adult 

woman by a family member is an important and under-researched 

global public health issue. Aim: To understand the experience of 

older adult woman who live with psychological domestic violence. 

Method: This is a qualitative research supported by Alfred Schütz’s 

social phenomenology. It was conducted with eleven older adult 

women identified in the database of two services located at Campina 

Grande, Paraiba and one located at Sao Bernardo do Campo, Sao 

Paulo. Data collection was between November 2012 and February 

2013 by open interview, using the following questions: tell me about 

your day-to-day related to your domestic violence situation 

experience? What do/did you do about that? What do you want/hope 

with this action? Data analysis was conducted following social 

phenomenological researchers` steps. Results: The older adult 

woman`s lived context is marked by threatening, verbal abuse, 

humiliating situations, disrespect, neglect, and financial abuse. 

Negative feelings such as sadness, anger, suffering, and fear impact 

her health. She manifests compassion for the aggressor, and needs 

help to live with the violent situation or try to face it. When she gets 

the needed help, she tries to face the situation but she feels 

powerless and ask God`s help. Her expectation is related to 

changing the aggressor`s behavior and the possibility of running 

away from the violent situation. Final considerations: Health 

professionals can use the understanding of the experience of the 

older adult woman who lives with psychological domestic violence 

during their regular appointments, helping with the screening and 

facing the subject, according to the involved subject`s expectation. 



 

Actions focused on the victims` welcome/refuge and on the 

aggressors` treatment, which involves professionals (physicians, 

nurses, psychologists and social workers), researchers and law 

enforcers need to be consolidated. 

 

Descriptors: Nursing. Qualitative research. Violence against 

women. Health of the elderly.  
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 O FENÔMENO DA VIOLÊNCIA 

 

A violência é um fenômeno sócio-histórico, que se incorpora 

no campo da saúde pública pela forma como afeta a saúde da 

população individualmente e em nível coletivo, tornando-se um 

problema de saúde pública global. Sempre existiu na sociedade, 

mas só começou a ser objeto de pesquisas científicas a partir de 

1970 quando foram iniciados os movimentos sociais (Minayo, Souza, 

Paula, 2010). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define violência 

como: “uso intencional da força ou do poder, real ou em ameaça, 

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

comunidade, que resulte ou tenha a intenção de resultar, uma lesão, 

morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou 

privação” (WHO, 2002, p. 5).  

O fenômeno da violência não envolve um fator isolado, mas 

resulta de determinantes e condicionantes sociais que ocorrem, 

mediante perspectivas em três níveis: o relacionado a fatores 

biológicos e pessoais (idade, cor, raça, nacionalidade, religião, 

orientação sexual e status social) e influenciado por relações sociais 

de maior vínculo, como familiares e amigos (microssistema); o que 

engloba o contexto comunitário, como vizinhança, escola ou trabalho 

(mesossistema); e o composto por normas sociais e culturais 

(macrossistema). Esta forma de entender e explicar as causas da 

violência é utilizada pela teoria do modelo ecossistêmico, que 

propõe a compreensão do fenômeno “violência contra a mulher 

idosa”, sob a perspectiva da operacionalização do conceito de 

intersetorialidade, quando discute os diversos ângulos que 

influenciam os eventos violentos (Perel-levin, 2008).  
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No Brasil, homens jovens, negros e pobres são as principais 

vítimas e os principais agressores em relação à violência 

comunitária, ao passo que mulheres e crianças negras e pobres são 

as principais vítimas da violência doméstica (Reichenheim et al., 

2011).  

A violência doméstica pode trazer inúmeras consequências à 

vida das vítimas a curto, médio e longo prazos, como: ansiedade, 

raiva, desamparo, falta de esperança, baixa autoestima, depressão, 

uso abusivo de substâncias nocivas à saúde, como drogas ou 

bebidas alcoólicas, desordens gastrointestinais, desordens no trato 

geniturinário, desordens musculoesqueléticas, permanente 

desordem física ou desabilidade, doenças crônicas, como a 

hipertensão arterial sistêmica, dor crônica e morte prematura 

(McGarry, 2008).  

A violência se manifesta de forma interpessoal (relações 

cotidianas, envolvendo a esfera individual e familiar), institucional 

(gestão das políticas sociais ou instituições de assistência) e 

estrutural (desigualdade social, sendo naturalizada pela pobreza, 

miséria e discriminação) e divide-se em autoinflingida, interpessoal e 

social ou coletiva(Minayo, Souza, Paula, 2010). 

A violência se configura como um problema de Saúde Pública 

preocupante no Brasil, por ser fonte de uma grande parcela das 

morbidades, sexta maior causa de internações hospitalares, e, 

quanto às mortalidades, a terceira causa, resultando em altos custos 

individuais e coletivos (Reichenheim et al., 2011).  

 

1.2 A VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA IDOSA 

 

De acordo com a World Health Organization (WHO) e com a 

International Network for the Prevention of Elder Abuse (INPEA), a 

violência contra a pessoa idosa é definida como: “ato (único ou 

repetido) ou omissão que lhe cause dano físico ou aflição e que se 
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produz em qualquer relação na qual exista expectativa de confiança” 

(WHO, 2002, p. 126; WHO, INPEA, 2002, p. 3).   

A violência é classificada pela OMS em cinco tipos: física (uso 

da força física para compelir o idoso a fazer o que não deseja; ferir, 

provocar dores, incapacidade ou morte); psicológica ou emocional 

(ação ou omissão, verbal ou gestual, que causa ou visa a causar 

dano à identidade, autoestima ou ao desenvolvimento do idoso); 

sexual; financeira, econômica, patrimonial ou material (exploração 

indevida ou ilegal do idoso, além do uso não consentido de seus 

recursos) abandono ou negligência (falta de atenção para atender às 

necessidades do idoso) (WHO, 2002). Alguns autores acrescentam 

à classificação da OMS, a violência institucional (exercida pelos 

serviços públicos por ação ou omissão) e a autonegligência (quando 

o idoso apresenta atitudes que ameaçam sua própria segurança ou 

saúde) (Cooper, Selwood, Livingston, 2008; Lebrão, 2009).  

Uma pesquisa realizada por Bavel et al (2010), em países da 

união europeia, descreve teorias que ajudam a compreender a 

dinâmica da violência contra a pessoa idosa em seis diferentes 

perspectivas: teoria dos fatores individuais, dos sistemas familiares, 

do padrão intergeracional, do poder, do gênero e da dignidade. 

Na teoria dos fatores individuais, o comportamento violento é 

considerado um sintoma de uma doença, um vício, desordem de 

personalidade, frustração ou estresse estrutural.  

Na teoria sobre sistemas familiares / relação de dependência 

de cuidado, o conceito de família é organizado por uma ideia de 

posse e poder, relacionada à dominação masculina sob a mulher. 

Na teoria sobre violência como um padrão intergeracional, as 

crianças que experienciam violência na infância, estão mais 

vulneráveis para desenvolver um comportamento violento na vida 

adulta.  

Nas teorias sobre poder e gênero, a violência é considerada 

como resultado do poder e do controle de um ser sobre o outro.  
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As teorias sobre dignidade relacionam-se com a falta de 

respeito para com a pessoa idosa pelo fato de sua aparência estar 

sempre relacionada à de uma pessoa feia, inútil, não merecedora e 

detentora de recursos financeiros. 

A teoria do desenvolvimento social considera que o 

individualismo, o preconceito de idade e o desenvolvimento 

econômico são fatores que exercem uma influência negativa na vida 

da pessoa idosa, aumentando a vulnerabilidade de sofrer algum tipo 

de abuso (Bavel et al.,2010). 

A violência contra o idoso foi referida pela primeira vez na 

literatura sob o termo “Granny Battering” / “avós espancadas” em 

1975 na União Europeia. Antes disto, a violência contra o idoso não 

era considerada como uma forma de violência. Atualmente, muitas 

pesquisas se fazem necessárias para melhor compreender esse 

fenômeno e até mesmo a sua definição (Bavel et al., 2010). 

Uma variedade de definições incluem o uso dos termos 

“abuso” e “maus tratos” como sinônimos. Não se sabe se é 

necessária uma definição comum ou diferentes definições que 

podem ser utilizadas em contextos diferentes. Considerando as 

definições existentes, o termo “abuso contra idosos” é aplicável para 

cenários sociais (Mysyuk, Westendorp, Lindenberg, 2013).	  	  

Apesar dos termos maus-tratos, violência e abuso serem 

usados como sinônimos, eles são epistemologicamente distintos 

(Minayo, Souza, Paula, 2010). A violência consiste em uma 

categoria explicativa da vitimização, referindo-se ao processo da 

relação de poder estabelecida; o abuso seria a situação de uso 

excessivo; de ultrapassagem dos limites dos direitos humanos e 

legais; de uso indevido do poder; de uma deturpação de papéis e 

regras sociais e familiares; de quebra de tabus, em que o mais forte 

aproveita-se da situação de vulnerabilidade do mais fraco, sem obter 

seu consentimento; maus-tratos seria a descrição empírica do 

abuso, referindo-se ao que é praticado pelo agressor e sofrido pela 

vítima, ou seja, os atos e ações abusivas (Inoue, Ristum, 2008). 
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Uma pesquisa realizada no Egito utilizou o termo “maus tratos 

contra idosos” referindo-se tanto à negligência quanto ao abuso 

financeiro, físico, psicológico e sexual (Abdel Rahman, El Gaafary, 

2012). 

Apesar da maioria das pesquisas internacionais utilizarem o 

termo “Elder abuse” / “abuso contra idosos” ou “Elder Mistreatment - 

EM” / “maus tratos contra idosos” como norteadores e o termo 

“domestic violence” - DV / “violência doméstica” como sinônimo de 

“Intimate Partner Violence - IPV” / “Violência contra o parceiro 

íntimo”, esta tese de doutorado fará a opção pelo uso do termo 

“violência doméstica” - VD como norteador de toda a corrente de 

pensamento e da reflexão. 

Uma revisão sistemática publicada em 2007, concluiu que 

existem variações sobre a definição de abuso físico, assim como 

variações na prevalência da violência contra o idoso nos diversos 

países e considera fatores culturais, como intervenientes (Espínola, 

Blay, 2007). 

A OMS afirma que a prevalência da violência vivenciada pela 

pessoa idosa, tratada como “Elder abuse” varia entre 1% a 35 

(WHO, 2002). Esta diferença pode ser resultado não apenas da 

existência de diferentes definições e classificações, mas também da 

dificuldade de conceituação e da falta de padronização metodológica 

das pesquisas científicas (Reichenheim et al., 2011).  

A maior prevalência de violência contra a pessoa idosa, 

utilizando o termo “maus tratos contra idosos”, identificada na 

literatura foi a de Hong Kong (21,4%), sendo 2% de abuso físico e 

20,8% de abuso verbal; e a mais baixa seguindo a mesma 

nomenclatura foi a do Reino Unido (2.6%). Em Israel, a prevalência 

de maus tratos contra idosos identificada na literatura foi de 18,4% e 

na Espanha foi de 11,9% (Abdel Rahman, El Gaafary, 2012). 

Utilizando o termo “violência contra idosos” uma revisão 

sistemática detectou coeficientes de prevalência de abuso físico que 
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variam entre 1,2%, na Holanda, e 18%, na Finlândia (Espínola, Blay, 

2007). 

Nenhum dos países europeus que participaram da pesquisa 

realizada por Bavel et al (2010) apresentava uma legislação 

específica para a violência contra idosos. Questões referentes à 

violência contra a pessoa idosa estão sempre incluídas na legislação 

de violência doméstica. Apenas a Eslovênia menciona dentro da 

legislação de violência doméstica aspectos específicos para o grupo 

de pessoas idosas (Bavel et al., 2010). 

No Brasil, houve uma ampla mobilização da sociedade e do 

governo para responder aos desafios impostos pela escalada da 

violência, e isso se reflete na grande e diversa gama de fóruns de 

debate, novas políticas e aprovação de leis específicas em todo o 

país (Reichenheim et al., 2011).   

O arcabouço jurídico brasileiro já mencionava o respeito à 

dignidade humana desde a Constituição Federal de 1988 (Brasil, 

1988). Em 1994, é publicada no diário oficial a Política Nacional do 

Idoso (PNI), demonstrando a preocupação com essa população de 

indivíduos e em resposta aos movimentos internacionais para a 

adoção de medidas específicas para idosos em todos os países 

(Brasil, 1994). Depois da PNI, surge o documento mais amplo 

direcionado ao idoso e com menções específicas à violência contra 

essa classe social e fica conhecido como o “Estatuto do Idoso” 

(Brasil, 2003). Em 2006, é sancionada outra lei específica 

direcionada para o idoso, a Política Nacional de Saúde da Pessoa 

Idosa (PNSPI) que serve para ampliar e atualizar a PNI (Brasil, 

2006).  

Colocar tal população na pauta da violência implica 

considerar, primariamente, a prevalência e a incidência em elevação 

de violência contra a pessoa idosa, percebidas como reflexos do 

aumento da população idosa e como um sério problema social 

(Perel-levin, 2008). 
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O Brasil tem hoje 23.536 milhões de pessoas idosas (pessoas 

com idade igual ou superior a 60 anos), representando 12,1% da 

população brasileira, sendo 13.111 milhões (55,70%) do sexo 

feminino (IBGE, 2011). Em 2025, o número de idosos no país 

chegará a aproximadamente, 30 milhões de pessoas, o que equivale 

a 15% da população (Lebrão, 2009).  

Não é conhecida a tendência da violência doméstica contra 

idosos no Brasil, pois existem poucas investigações com base 

populacional. Duas pesquisas existentes analisaram a violência 

física, incluindo idosos dos gêneros masculino e feminino (Melo, 

Cunha, Neto, 2006; Moraes, Júnior, Reichenheim, 2008). Essas 

pesquisas foram realizadas em pequenos municípios: Camaragibe – 

Pernambuco (Melo, Cunha, Neto, 2006) com 144.466 habitantes 

(IBGE, 2011) e Niterói - Rio de Janeiro (Moraes, Júnior, 

Reichenheim, 2008) com 487.562 habitantes (IBGE, 2011). Em 

ambos, a prevalência de violência perpetrada por familiar ou 

cuidador contra o idoso foi de aproximadamente, 10%. Ressalta-se 

que a prevalência identificada nos estudos brasileiros é elevada, 

quando comparada com a da Irlanda 2,2% (Naughton et al., 2012) e 

se aproxima à prevalência da violência canadense, que varia entre 

4% e 10% (INPEA, 2009).  

Um a cada quatro idosos apresenta vulnerabilidade para ser 

submetido a algum tipo de violência no mundo, mas, apenas uma 

pequena porção desses casos é detectada (INPEA, 2009). A 

subnotificação é resultado de barreiras que impedem as vítimas de 

realizarem denúncias, como: a relutância na revelação, as crenças 

religiosas e culturais, as normas sociais, o medo de represália, a 

proteção ao familiar agressor, a vergonha, a culpa, a impotência e o 

desespero (Espínola, Blay, 2007).  

Mesmo sendo um problema secular, a violência contra a 

pessoa idosa tem notificação recente no Brasil, tornando-se 

obrigatória em 2003, conforme o estatuto do idoso, lei 10.741/2003 

(Brasil, 2003) e está contemplada nos códigos de ética profissionais 
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de saúde: enfermeiros, médicos, odontólogos e psicólogos (Saliba et 

al., 2007). 

O artigo 34 do código de ética em enfermagem proíbe que o 

enfermeiro provoque, coopere, seja conivente ou omisso com 

qualquer forma de violência (COFEN, 2007). O código de 

enfermagem não obriga notificar, mas impede que o profissional seja 

omisso ou negligente. 

Apesar da obrigatoriedade na notificação da violência contra o 

idoso por parte dos profissionais de saúde, a violência contra 

pessoas idosas não é reportada em, aproximadamente, 80% dos 

casos (Perel-levin, 2008), favorecendo o desconhecimento da 

magnitude do agravo na realidade brasileira.  

 

1.3 A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER IDOSA 

 

Eventos violentos contra pessoas maiores de 60 anos de 

idade podem ocorrer tanto em idosos do sexo masculino como em 

idosos do sexo feminino; além disso, ambos podem ser os 

perpetradores ou as vítimas. Entretanto, as diferenças de gênero e 

de estilo de vida fazem com que mais de 70% das pessoas com 

mais de 65 anos, vítimas de violência, sejam do sexo feminino, 

tornando a violência em idosos uma questão feminina (Nadien, 

2006). Diante desse contexto, a perspectiva feminista traz 

importante contribuição na compreensão do fenômeno da violência 

contra a mulher idosa, mas ressalta que não se deve tornar 

exceções irrelevantes o fato de que existem vítimas do sexo 

masculino e perpetradores do sexo feminino (Teixeira, Ferreira, 

2010). 

Pode-se constatar que o mundo dos muito velhos pertence às 

mulheres. Por causa da menor mortalidade das mulheres e da 

tendência dos homens de se casarem novamente, as mulheres 

viúvas ultrapassam dramaticamente os homens viúvos em todos os 
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países. Mulheres idosas que estão sozinhas são altamente 

vulneráveis à pobreza e isolamento social (Lebrão, 2009), 

aumentando a probabilidade de vitimização e resultando em uma 

maior necessidade de cuidado e atenção (Perel-levin, 2008). 

No que tange à violência vivenciada pela mulher, vale 

ressaltar que esta é definida, de acordo com a Lei Maria da Penha, 

como “qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause 

morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral 

ou patrimonial” e configura-se como violação dos direitos humanos 

(Brasil, 2006). Uma especificidade inscrita na violência vivida pela 

mulher idosa é que, ao contrário da que é vivenciada pelas mulheres 

jovens, é perpetrada sobretudo por membros da família, incluindo o 

parceiro íntimo. Nesses casos, resultados de uma pesquisa apontam 

que mais da metade das mulheres vivenciaram o primeiro ato de 

violência quando tinham, aproximadamente, 55 anos de idade 

(Fisher, Regan, 2006). 

Quando a mulher vivencia violência desde a idade jovem, o 

risco de ser agredida na velhice aumenta, pois, em muitos casos, a 

dinâmica da violência é mantida. Um estudo realizado no Município 

de São Paulo identificou uma prevalência de 29% de violência 

doméstica física e sexual entre 1.172 mulheres, ou seja, uma a cada 

dez mulheres vive violência física e sexual em seus lares pelos 

parceiros íntimos, antes de envelhecer. Considerando que a 

dinâmica da violência mantém-se cronicamente, existe uma alta 

probabilidade de que as mulheres que atualmente vivenciam 

violência em suas casas continuem vivenciando quando ficarem 

idosas (Caldas et al., 2008). 

O fato da mulher nascer, crescer e morrer em situação de 

submissão configura-se como padrão comum de comportamento na 

maioria das sociedades, porque os papéis destinados à mulher 

foram se naturalizando com o passar do tempo e apresentando as 

mesmas características. Quando a sociedade destina à mulher 

papéis de submissão e passividade, cria espaço para a dominação 
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masculina e torna o flagelamento feminino lento, gradual e 

considerado legítimo, pois, em muitos casos, a mulher compactua 

com a ideia da disciplina exercida pelo homem, inclusive com uso da 

força física, caso se faça necessário (Caldas et al., 2008). 

Assim, a violência manifesta-se na dimensão de desigualdade 

e torna-se ameaça permanente à vida da vítima por sua alusão à 

morte e ainda por se caracterizar pela passividade e silêncio da 

vítima (Caldas et al., 2008).  

A violência vivenciada por mulheres e idosos insere-se no 

contexto da violência coletiva, pois se configura como um reflexo da 

organização social em relação ao poder entre as classes sociais, o 

gênero, as etnias e os grupos etários (Minayo, Souza, Paula, 2010).  

Formas específicas de abordar a violência doméstica contra a 

mulher idosa são incentivadas, respeitando cada um de seus tipos. 

Objetivando a elaboração de roteiros para o atendimento dessa 

demanda, faz-se necessário entender como as mulheres 

compreendem suas próprias experiências, como respondem à 

violência, se procuram e onde procuram ajuda e se a assistência 

oferecida está correspondendo as suas expectativas (Straka, 

Montminy, 2006). 

 

1.4 VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PSICOLÓGICA CONTRA A 

MULHER IDOSA 

 

Muitas idosas não consideram o abuso psicológico, como um 

tipo de violência doméstica ou familiar (Paranjape et al., 2007). 

Entretanto, ao considerar que a violência psicológica corresponde a 

“agressões verbais ou gestuais com o objetivo de aterrorizar os 

idosos, humilhá-los, restringir sua liberdade ou isolá-los do convívio 

social”, ela se constitui como um importante tipo da violência 

doméstica ou familiar (Caldas et al., 2008).  
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Pessoas idosas que vivenciam violência psicológica possuem 

saúde física e mental mais frágil que os idosos que nunca 

vivenciaram esse tipo de violência. Além disso, costumam conviver 

com o medo, que se apresenta associado com saúde mental frágil, 

funções físicas limitadas e menor qualidade de vida. O abuso1 

psicológico é mais prevalente que o físico, tanto entre os homens 

como entre as mulheres, entretanto tem recebido menor atenção das 

pesquisas científicas (Olofsson, Lindqvist, Danielsson, 2012).  

Pesquisa realizada na Suécia demonstra que o abuso1 

psicológico está associado ao autorrelato negativo de saúde e que 

as mulheres que disseram vivenciar violência psicológica 

apresentavam autor-relato de saúde pior que as mulheres que 

referiram vivenciar violência física (Olofsson, Lindqvist, Danielsson, 

2012).  

Esse subtipo de violência pode trazer consequências 

negativas à vida e à saúde das vítimas, como: senso de diminuição 

do poder, vergonha de admitir o abuso, medo de retaliação por parte 

do agressor, medo da institucionalização, isolamento, ansiedade, 

sintomas depressivos e mudanças no status de saúde (Olofsson, 

Lindqvist, Danielsson, 2012). 

Resultados de um estudo realizado nos Estados Unidos da 

América apontam uma prevalência de abuso1 psicológico entre 

mulheres idosas de 45%. Entre aquelas que já sofreram ou sofrem 

abuso1 psicológico, 48% citaram duas ou mais ações abusivas, 

como por exemplo: quando lhes chamam por palavrões, fazem-lhes 

críticas, gritam, apresentam comportamento possessivo ou sinais de 

ciúme. Além disso, as mulheres idosas que vivenciam outros 

subtipos de violência, entre 86% e 95%, referiram sofrer também 

abuso1 psicológico, por exemplo, entre as mulheres que 

mencionaram sofrer abuso1 financeiro, sexual e físico, 91%, 90% e 

95%, respectivamente, citaram sofrer, também, o abuso1 

                                            
1Apesar de existirem diferenças epistemológicas entre os termos “abuso” e 
“violência”, os mesmos serão utilizados como sinônimos.  



Introdução 
 

26 
 

psicológico. Esses dados permitem deduzir que o abuso1 psicológico 

está presente na vida das vítimas de forma isolada ou em 

consonância com outros tipos de abuso1, tornando-se, assim, o tipo 

mais prevalente de violência doméstica (Fisher, Zink, Regan, 2011).  

As experiências de mulheres idosas que vivenciam violência 

doméstica são estudadas, como dois constructos diferentes: a 

violência doméstica perpetrada pelo parceiro íntimo e a violência 

vivida pela mulher idosa, perpetrada por outros indivíduos, membros 

da família ou cuidadores (Paranjape et al., 2007). 

Muitas pesquisas têm examinado as consequências da 

violência perpetrada pelo parceiro íntimo na saúde das mulheres. 

Poucos estudos analisam o impacto da violência, em que o agressor 

é outro membro da família ou cuidador. Esse tema ainda recebe 

pouca atenção como problema de saúde pública, embora esse 

constructo da violência seja tão prevalente como o primeiro. Além 

disso, a maioria das pesquisas são provenientes de países 

estrangeiros (Montero et al., 2011), sendo escassa a produção 

brasileira nesse aspecto. 

Estando os profissionais de saúde mais atentos para a 

violência doméstica, cujo agressor é o parceiro íntimo, realiza-se a 

busca ativa desses casos e, de certa forma, a violência perpetrada 

por outros membros da família é negligenciada (Paranjape et al., 

2007). O fato também é verdadeiro no que diz respeito ao tipo 

psicológico em detrimento do tipo físico da violência doméstica 

(Straka, Montminy, 2006).  

A definição do objeto do presente estudo pautou-se na 

carência de discussão sobre o fenômeno “mulheres idosas que 

vivenciam violência doméstica psicológica”, no qual os familiares 

e/ou os cuidadores são as pessoas que contribuem para essa 

situação (Perel-levin, 2008; Bavel et al., 2010), como também no tipo 

de violência “psicológica”, por ser o mais prevalente e por existir em 

concomitância com os outros tipos (Paranjape et al., 2007; Caldas et 

al., 2008; Olofsson, Lindqvist, Danielsson, 2012).  
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O contexto acima apresentado permitiu lançar as seguintes 

inquietações:  

• Como é o cotidiano da mulher idosa que é vítima de violência 

doméstica psicológica?  

• Como a mulher reage à situação de violência? 

• Quais são as expectativas da idosa em relação à situação de 

violência que vivencia?   

De acordo com essas considerações, esta investigação tem 

como objetivo compreender a experiência da mulher idosa que 

vivencia violência doméstica psicológica. Espera-se que a imersão 

nessa realidade permita conhecer as experiências reveladas, como 

preditoras de ações profissionais, consonantes com as 

necessidades e expectativas apresentadas pela mulher idosa vítima 

de violência doméstica psicológica (Souza, Souza, Tocantins, 2009). 

Com base na experiência da mulher idosa que vivencia 

violência, os profissionais de saúde, sobretudo os da Enfermagem, 

podem apreender a realidade social e os determinantes da violência 

que vão além dos aspectos biológicos e, assim, melhor realizarem 

suas ações frente às situações de violência, tornando-se mais do 

que meros intervenientes nas queixas físicas e sim, agentes de 

promoção da saúde. Nessa perspectiva, pesquisas que visam à 

valorização dos aspectos sociais e subjetivos da mulher que vivencia 

violência terão condições de compreender melhor as suas reais 

necessidades (Vieira et al., 2012).   
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2 REFERENCIAL TEÓRICO E FILOSÓFICO 

2.1 A OPÇÃO PELA PESQUISA DE ABORDAGEM 

QUALITATIVA FUNDAMENTADA NA PERSPECTIVA 

FENOMENOLÓGICA 

 

A pesquisa qualitativa permite o aprofundamento relativo aos 

significados, crenças e valores que as pessoas atribuem às suas 

ações e relações humanas. Ao trabalhar com o conhecimento da 

experiência, o pesquisador pode fornecer subsídios para intervir na 

realidade, buscando o avanço qualitativo das condições percebidas 

como transformáveis (Olofsson et al., 2012).  

A pesquisa qualitativa constitui-se em um caminho possível 

para a compreensão da vivência de mulheres idosas vítimas de 

violência doméstica psicológica.  

Optou-se pela abordagem fenomenológica, que se propõe 

mostrar e explicitar as estruturas em que a experiência se verifica. A 

fenomenologia constitui-se em uma ciência rigorosa, mas não exata. 

Uma ciência eidética que busca a descrição e não a dedução e 

preocupa-se com os fenômenos vividos da consciência, dos seus 

atos e correlatos (Capalbo, 2008).  

A fenomenologia permite acessar a consciência da mulher 

idosa, vítima de violência doméstica psicológica, pois busca 

compreender o modo como ela se volta para esse processo, ou seja, 

a sua intencionalidade diante dessa experiência. 

Compreender uma ação humana implica desvelar a plenitude 

de sua significação, fazer aparecer a totalidade de suas conexões e 

de suas inter-relações, situando-a na totalidade da experiência 

(Capalbo, 2008).  
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2.2 FENOMENOLOGIA SOCIAL EM INTERFACE COM A 

TEMÁTICA 

 

A busca pela compreensão da vivência da mulher idosa, 

vítima de violência doméstica psicológica, levou-nos à opção pelo 

referencial da fenomenologia social, por adotar uma sistemática de 

investigação que garante melhor compreensão dos aspectos sociais 

desse fenômeno (Merighi et al., 2011). 
A fenomenologia social, fundamentada por Alfred Schutz, visa 

compreender o mundo com os outros em seu significado 

intersubjetivo. Tem como proposta a análise das relações sociais, 

admitidas como relações mútuas que envolvem pessoas mediante 

(rel)ações intencionais. Estrutura-se nos significados da vivência 

intersubjetiva da ação social e volta-se ao entendimento das ações 

sociais que têm um significado contextualizado no mundo cotidiano 

(Merighi et al., 2011). 

Para lançar o olhar sobre o fenômeno deste estudo “mulher 

idosa que vivencia violência psicológica”, foram utilizadas as 

seguintes concepções da fenomenologia social: mundo cotidiano, 

atitude natural, intersubjetividade, situação biográfica, acervo de 

conhecimentos, ação social, motivação e tipificação (Schutz, 2003a). 
Quando se pretende interpretar a ação humana, deve-se 

inicialmente descrever as estruturas fundamentais constituídas pelo 

pré-reflexivo, ou seja, a realidade que se mostra evidente e 

inquestionável para os homens. Essa realidade é o mundo cotidiano 

(Schutz, Luckmann, 2003). 

O mundo cotidiano é constituído por uma estrutura que 

promove a construção social dos sujeitos e influencia suas relações. 

Esse mundo é o cenário onde o ser humano vive, o qual já se 

encontra estruturado previamente, anterior a seu nascimento, não 

sendo, portanto, um mundo privado, mas, sim, um mundo cultural e 

intersubjetivo. Nele, os homens coexistem e convivem entre si, não 

só de modo corporal e entre os objetos, mas também como seres 
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dotados de uma consciência, que é essencialmente similar (Schutz, 

2003a). 

A leitura que o homem faz do mundo cotidiano constitui-se 

uma tipificação que o leva a agir de modo natural, com base no que 

lhe é apresentado como realidade social. Além disso, esse homem 

tem a capacidade de intervir naturalmente nesse mundo, 

influenciando e sendo influenciado, transformando-se continuamente 

e alterando as estruturas sociais. Schütz denomina atitude natural a 

essa forma de o ser humano colocar-se no mundo cotidiano (Schutz, 

Luckmann, 2003). 

A atitude da mulher idosa frente à violência doméstica 

psicológica, no mundo social, ocorre de modo natural, pois se trata 

de uma atitude de correspondência aos pressupostos que lhe foram 

dados desde o nascimento. Desse modo, o significado atribuído à 

violência doméstica psicológica dependerá do sujeito que a vivencia, 

tanto a vítima como o agressor. No entanto, as atitudes violentas, e 

de reação à violência, tais como, aceitação, negação, agressão, ou 

denúncia, constituem-se em um sentido social à medida que se dá a 

convivência entre os sujeitos e de acordo com as significações que 

são por eles atribuídas e vivenciadas de forma intersubjetiva. 

A intersubjetividade é entendida como precondição da vida 

social, sendo a vivência a fonte dos significados humanos. A 

atribuição do significado é uma forma de olhar para um aspecto da 

vivência que nos pertence. Desse modo, o significado se estabelece 

em ações quando se assume uma atitude reflexiva. Segundo 

Schutz, uma vivência é significativa quando se presta atenção a ela, 

quando se pode distingui-la de outras vivências que coexistem, que 

a precedem ou que a seguem. O significado constitui-se para a 

pessoa à medida que ela o vivencia, e este se torna visível ao olhar 

reflexivo. À medida que os significados vividos individualmente são 

contextualizados na relação intersubjetiva – a relação face a face 

denominada por Schütz de relação “nós” -, configuram-se um 

sentido social (Schutz, 2003a). 
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A verdadeira relação face a face ocorre, quando uma pessoa 

está voltada para o alcance da experiência direta e consciente de 

outra, compartilhando o mesmo espaço e o mesmo tempo. Quando 

a pessoa percebe o outro, suas experiências fluem lado a lado 

(Schutz, 2003b). Esse compartilhar o mesmo espaço e tempo com 

uma pessoa mostra como ela realmente é. Isso implica uma genuína 

simultaneidade de correntes de consciência, que fundamenta a 

relação “nós”. Diante de uma relação “nós”, a pessoa obtém 

conhecimento do aspecto específico da vida consciente de seu 

semelhante, observando as manifestações concretas de suas 

experiências subjetivas no corpo psicofísico que se expressa na 

relação face a face, relação “nós” (Schutz, 2003a). 
A mulher idosa e o familiar ou cuidador que vivenciam a 

violência, foco da presente pesquisa, convivem em uma relação face 

a face. No contexto familiar, ao mesmo tempo e espaço, esses 

sujeitos percebem-se e estabelecem uma relação permeada por 

ações que podem se caracterizar como violentas, de negação a 

situação de violência, de aceitação, de enfrentamento da situação de 

violência ou mesmo a não ação de enfrentamento. Na relação da 

mulher idosa com a situação de violência, cria-se um ambiente que 

possibilita uma interação permissível a influências mútuas. 

O sentido da vida cotidiana, repleta de significados e 

predominantemente cultural, é compreendido pelo sujeito e 

posteriormente, o sujeito utiliza essa compreensão para guiar futuras 

ações. De acordo com Schütz, a cultura remete às ações humanas 

que correspondem às atividades significativas do sujeito (Schutz, 

2003a). 

A mulher vivencia a situação violenta provocada por um 

familiar ou cuidador, com o qual convive e na maioria das vezes, 

possui uma relação de dependência, seja, afetiva, emocional, 

financeira ou física. No relacionamento intersubjetivo, entre a mulher 

idosa e o familiar, a violência apresenta-se, podendo a mulher reagir 

de diferentes modos, inclusive fazendo o enfrentamento da situação. 
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Dependendo do contexto inserido, a significação do fenômeno da 

violência doméstica psicológica pode variar e, consequentemente, 

seu enfrentamento, desde a negação até a denúncia.  
O sentido comum expresso na realidade é a matriz da ação 

social. Cada pessoa situa-se de modo específico no mundo 

cotidiano, o que se denomina situação biográfica. Nascer, nesse 

mundo, significa antes de tudo ter uma situação que a princípio é 

exclusiva, pois os indivíduos são criados por seus progenitores que 

constituem, inicialmente, os elementos condutores de suas 

experiências e consequentemente de suas ações.  

A vivência do sujeito no mundo agrega um acervo de 

conhecimentos que está disponível e acessível, de acordo com a 

sua situação biográfica (Schutz, 2003a).  

O acervo de conhecimentos é construído primariamente por 

meio dos progenitores, que são os mediadores da inserção humana 

nas relações sociais. Além destes, soma-se o conhecimento 

agregado pelos educadores – mestres – que complementam essa 

bagagem de referência para a compreensão do mundo. Ao longo da 

vida, esse acervo é reestruturado pautado em experiências e 

vivências concretas, que são tipicamente interpretadas, servindo de 

base para uma ação subsequente (Schutz, 2003a).  

A ação social é uma conduta humana projetada pelo sujeito 

de modo autoconsciente, intencional, dotada de propósito, sendo ela 

manifesta ou latente, positiva ou negativa. Uma ação sempre se 

apresenta associada ao mundo, vinculada a outras ações. O sujeito 

ao projetar a ação social antecipa um comportamento futuro e as 

possibilidades de fazê-lo estão diretamente ligadas aos elementos 

do presente vivido (Schutz, 2003a). 
Manifesta ou latente, a ação tem seus horizontes de 

racionalidade no contexto da realidade social e pressupõe uma 

tipificação de comportamento que tem como cerne o sentido comum 

da vida cotidiana. O sujeito atua de modo típico, em uma dada 
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situação para produzir uma situação tipicamente similar (Schutz, 

2003a).  

A situação biográfica e o acervo de conhecimentos, 

disponíveis e acessíveis, condicionam a projeção da ação (Schutz, 

2003a).  

A ação é concebida pelo sujeito no tempo futuro, por isso, é 

também chamada de projeto. Contudo, ao ser colocada em prática, 

o seu sentido inicial poderá se modificar, considerando o modo como 

ela se efetivou, abrindo um leque de infinitas reflexões (Schutz, 

2003b). 

Em se tratando da violência doméstica psicológica vivenciada 

pela mulher idosa, considera-se ação a forma como a mulher reage 

à agressão. A ação pode ser de enfrentamento da situação, quando 

a mulher denuncia o agressor, sai ou expulsa o familiar da casa e 

também pode ser uma ação de aceitação da violência vivenciada. 

A ação social é realizada pelo sujeito com base em seus 

motivos existenciais, “motivos para” e “motivos porque” (Schutz, 

2003a). O “motivo porque” está relacionado às vivências passadas, 

aos conhecimentos disponíveis e é uma categoria objetiva 

accessível ao pesquisador. O “motivo para” é a orientação para a 

ação futura, é essencialmente subjetiva. Só se é possível captar o 

significado da ação de uma pessoa quando se desvela o seu “motivo 

para” (ato antecipado, imaginado, significado subjetivo da ação) em 

relação à situação vivenciada (Schutz, Luckmann, 2003). Desse 

modo, as motivações existenciais da mulher idosa vítima de 

violência doméstica psicológica orientarão suas ações frente à 

situação de violência.  

A vida social tem uma rede de tipificações de pessoas, de 

seus padrões de linha de ação, de seus motivos e objetivos ou dos 

produtos socioculturais que dão origem a suas ações. O homem 

tipifica sua própria situação dentro do mundo social e as relações 

que ele tem com seus semelhantes e objetos culturais (Schutz, 

2003b). A tipificação é um meio para compreender o significado 
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subjetivo das ações, permitindo ao homem compreender seu mundo 

cotidiano; transforma ações individuais únicas, de seres humanos 

únicos, em funções típicas e papéis sociais típicos, que se originam 

de motivações típicas e têm como objetivo realizar fins típicos 

(Schutz, 2003a). 
No âmbito da ciência social, a tipificação permite ao 

pesquisador construir o tipo pessoal ideal – expressão de uma 

estrutura vivida na dimensão social, uma característica de um grupo 

social, um conceito expresso pela inteligência, cuja natureza é 

essencial e invariante. Chega-se à tipologia “pessoa ideal” por meio 

da análise do vivido no contexto do mundo social. Essa construção 

se faz pela organização teórica das características da existência 

concreta de sujeitos típicos que estão inseridos nesse mundo social 

(Schutz, Luckmann, 2003) 

Neste sentido, usa-se o recurso metodológico da tipologia 

para apreender as “coisas sociais”, como significativas, graças à 

ação dos sujeitos envolvidos na cena social em suas funções típicas 

e não como únicas e singulares, mas, como grupo social. 

As mulheres idosas formam um grupo social com 

características típicas que as levam a reagir diante da violência 

doméstica psicológica. A partir do referencial da fenomenologia 

social buscou-se compreender os motivos típicos (“motivos porque” 

e “motivos para”) dessas idosas, que se referem às situações 

típicas, com meios e finalidades típicas que conduzem as mulheres 

às ações sociais típicas.  

Com base nos pressupostos, aqui descritos, a fenomenologia 

social de Alfred Schütz fundamentou o presente estudo na busca de 

compreensão do fenômeno: “mulher idosa que vivencia a violência 

doméstica psicológica”. 



 

 

Percurso metodológico
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3 PERCURSO METODOLÓGICO 

3.1 CENÁRIO E PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

A pesquisadora enfrentou dificuldade para obter autorização a 

fim de realizar o estudo. Os diretores de duas instituições do 

município de São Paulo optaram por não autorizar a pesquisa, 

alegando que a temática envolvia questões constrangedoras e 

sigilosas. Referiram também que as idosas poderiam questionar as 

referidas instituições acerca da pesquisa, fato que poderia causar 

desconforto entre as mulheres. 

Diante da dificuldade para obter autorização em São Paulo, a 

pesquisadora precisou recorrer a instituições indicadas por 

especialistas da área e por instituições localizadas em sua cidade 

natal, Campina Grande, PB. 

Objetivando ter acesso à mulher idosa que vivencia a 

violência doméstica psicológica e solicitar aos respectivos 

responsáveis legais autorização para o desenvolvimento da 

pesquisa, foram realizadas visitas a serviços de assistência social e 

jurídica. Durante as visitas, o projeto de pesquisa, o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE (Apêndice A) e os termos 

de solicitação de autorização (Apêndice B, C e D) foram 

apresentados. 

Três serviços, dois de assistência social, o Centro Municipal 

de Convivência do Idoso (CMCI) e a Secretaria Municipal de 

Assistência Social (SEMAS), e um judiciário, a Vara da Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher (VVDFM) autorizaram a 

realização da pesquisa (ANEXO I, II e III). 

Para selecionar as participantes do estudo utilizaram-se os 

seguintes critérios de inclusão: a) estar registrado nos serviços que 

autorizaram a realização da pesquisa como sendo vítima de 
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violência; b) registros realizados nos anos de 2011, 2012 e 2013 e c) 

ter idade igual ou superior a 60 anos. 

Foram excluídas da pesquisa, as idosas cujos depoimentos 

revelaram que a violência sofrida ocorreu fora do contexto domiciliar 

e/ou, que não responderam as questões norteadoras da pesquisa, 

por não discorrerem sobre as suas experiências pessoais. 

O CMCI está situado a aproximadamente 22 quilômetros do 

município de São Paulo, no município de São Bernardo do Campo. 

Esse município tem uma população estimada de 770.253 habitantes, 

sendo 77.921 idosos. Entre a população idosa, 44.581 (58,24%) são 

mulheres (IBGE, 2011). Nesse serviço, os objetivos da pesquisa e 

os seus critérios de inclusão de participantes foram apresentados ao 

diretor do serviço, que se responsabilizou por identificar as possíveis 

participantes do estudo. Foram identificadas e convidadas a 

participar da pesquisa, quatro mulheres idosas. Três mulheres 

idosas aceitaram participar da pesquisa sendo então, apresentadas 

pelo diretor ao pesquisador. 

Utilizou-se uma sala da instituição para conversar 

individualmente com as participantes, explicitar os objetivos da 

pesquisa, apresentar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) e convidá-las formalmente para participarem do estudo. As 

entrevistas foram realizadas nessa mesma sala, em dia e horário 

sugerido por cada mulher idosa. As idosas referiram se sentir mais 

seguras e confortáveis para falarem sobre a sua vivência no Centro 

de Convivência. 

Os outros serviços que foram incluídos no estudo (SEMAS e 

VVDFM), localizam-se no município de Campina Grande, interior do 

Estado da Paraíba, região Nordeste do Brasil. O Estado da Paraíba 

possui 451.385 idosos, sendo 42.817 (9,48%) no município de 

Campina Grande. Entre os idosos, 25.997 (60,71%) são mulheres 

(IBGE, 2011). 

A SEMAS abriga a Gerência do Idoso, responsável pela 

coordenação de todos os projetos e programas voltados 
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especificamente a essa parcela da população, como por exemplo, o 

“Disque Idoso”, um serviço telefônico que objetiva receber denúncias 

de violência contra a pessoa idosa. Após registrar a denúncia, um 

profissional da Gerência do Idoso – assistente social ou técnico de 

enfermagem – realiza uma visita domiciliar para verificar a 

veracidade das informações relatadas na denúncia. Após essa visita, 

o mesmo profissional elabora um relatório descritivo do caso e envia 

ao Ministério Público, órgão jurídico responsável pelo 

prosseguimento da investigação e pelas intervenções jurídicas 

cabíveis. A Gerência do Idoso também é responsável pelo 

acompanhamento dos casos, a pedido do Ministério Público. 

A pesquisadora recebeu autorização para acessar os arquivos 

da instituição, em busca de informações sobre possíveis 

participantes da pesquisa, nos quais constavam as denúncias do 

“Disk Idoso” e os casos em acompanhamento. 

Treze formulários foram selecionados e em três não 

constavam o telefone da mulher idosa. Assim, dez mulheres idosas 

foram contatadas por telefone por um profissional da Gerência do 

Idoso e convidadas a participar da pesquisa, sendo que quatro 

recusaram. Realizaram-se seis entrevistas nos seus respectivos 

domicílios, em dia e horário mais convenientes para as participantes, 

entretanto, três se reportaram à violência doméstica psicológica de 

modo geral, não se referindo as suas respectivas experiências 

pessoais. Dessa forma, três entrevistas provenientes do SEMAS, 

foram incluídas no estudo.  

O terceiro local utilizado como fonte de identificação de 

possíveis participantes para esta pesquisa consistiu-se em um 

serviço jurídico para onde são encaminhados os casos de violência 

doméstica contra a mulher, registrados em todas as delegacias de 

polícia localizadas no município de Campina Grande, Paraíba. O 

modo de captação dos participantes da pesquisa na VVDFM 

funcionou de forma semelhante ao serviço anterior. Foram 

selecionados 16 formulários, porém quatro não continham 
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informações suficientes (telefone ou endereço).  Doze mulheres 

idosas foram contactadas por um profissional do serviço a fim de 

participarem da pesquisa, porém quatro delas recusaram. Oito 

entrevistas foram realizadas de acordo com a preferência das 

mulheres, em relação a local, data e horário. Todas foram realizadas 

nos seus respectivos domicílios, sendo excluídos três depoimentos 

que não retrataram as experiências pessoais das participantes.  

Desse modo, o grupo de participantes deste estudo foi 

composto por onze mulheres idosas que vivenciam violência 

doméstica e que aceitaram participar voluntariamente da pesquisa, 

assinando o TCLE. O número de depoimentos selecionados para o 

estudo foi suficiente para responder às inquietações desta pesquisa 

e alcançar o objetivo proposto.  

 

3.2 APRESENTAÇÃO DAS PARTICIPANTES 

 

As mulheres idosas foram caracterizadas quanto à idade, 

estado civil, anos de estudo, local de nascimento, nº de filhos, casa 

própria, nº de pessoas que residem com ela, tipo de relação da 

idosa com as pessoas com quem reside, renda, fonte desta renda, 

renda familiar, local da residência e a quanto tempo mora no 

município (Apêndice E). 

 

3.3 OBTENÇÃO DOS DEPOISMENTOS 
 

No primeiro contato com a pesquisadora, a idosa foi 

esclarecida sobre os objetivos da pesquisa, a necessidade do uso 

do gravador, bem como a manutenção de sigilo, anonimato e de seu 

direito de participar ou não da pesquisa, além da possibilidade de 

desistir a qualquer momento, sem prejuízo ou mudança de 

tratamento pela pesquisadora, conforme preconizado pela 
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Resolução 466 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) (Brasil, 

2012).  

Inicialmente, as mulheres idosas foram abordadas por meio 

de duas perguntas: a senhora vivencia/vivenciou violência em casa? 

A resposta afirmativa dessa questão conduziu à segunda pergunta: 

quem contribui/contribuiu para a violência / sensação de violência 

Para as idosas que se identificaram nesse perfil, a pesquisadora 

prosseguiu com a entrevista fenomenológica.  

Para a obtenção dos depoimentos, utilizou-se a entrevista 

fenomenológica, que busca a aproximação com o participante da 

pesquisa, o desenvolvimento da empatia e a descrição da situação-

problema discutida na pesquisa e traduzida pela transcrição da fala 

do sujeito que descreve o seu vivido (Moreira, Monteiro, 2009).  

Algumas situações observadas na literatura, como: o medo de 

represálias, a vergonha por não conseguir controlar ou superar a 

situação vivenciada, o desejo de esconder a situação dos outros 

familiares e da sociedade, em geral (McGarry, Simpson, Mansour, 

2010), foram, também, relatados pelas participantes da pesquisa, 

antes ou durante a entrevista e se constituíram em dificuldades 

enfrentadas pela pesquisadora durante a realização das entrevistas.  

Para contornar esses obstáculos, a pesquisadora utilizou-se 

de linguagem clara e do mesmo nível cultural e intelectual da 

mulher, tentou manter uma relação empática, de confiança e 

amabilidade, manteve contato visual, tom de voz adequado e 

demonstrou atenção e interesse durante toda a entrevista. 

As seguintes questões nortearam as entrevistas: conte-me o 

seu dia a dia em relação à situação de violência doméstica? O que a 

senhora faz em relação a isso? O que a senhora pretende com essa 

ação? (Apêndice E). 

Em obediência aos princípios éticos e garantir o anonimato, 

as participantes foram identificadas pela palavra “Idosa” seguida do 

número arábico correspondente à entrevista (Idosa1, Idosa2, 

Idosa3...). 
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A coleta de dados ocorreu entre novembro de 2012 e 

fevereiro de 2013 e de um modo geral, foi desafiadora.  

 

3.3 ANÁLISE DOS DEPOIMENTOS 
 

A organização e a categorização do material obtido foram 

realizadas seguindo os passos adotados por pesquisadores da 

fenomenologia social de Alfred Schutz (Jesus et al., 2013). 

Inicialmente fez-se a leitura atenta e pormenorizada dos 

depoimentos, objetivando a apreensão da vivência (motivos porque 

e motivos para) presentes na situação de violência à mulher idosa. 

Em seguida agruparam-se as unidades de significado que 

representam as convergências de conteúdo que compõem as 

categorias concretas – locuções de efeito que expressam aspectos 

significativos da compreensão e vivência dos “motivos para” e dos 

“motivos porque” de mulheres idosas em relação à situação de 

violência. As categorias concretas constituem os constructos de 

segundo nível, elaborados pela ciência e originados da vivência dos 

sujeitos no mundo social (Capalbo, 2008). 

Essas categorias expressam os fenômenos sociais, descritos 

a partir do senso comum e envolvem a reflexão dos participantes e a 

visão do pesquisador. Seus significados não são necessariamente 

excludentes, na medida em que certos aspectos das vivências são 

inter-relacionados e por isso podem estar presentes em uma ou 

mais categorias (Jesus et al., 2013). 

A análise das categorias concretas envolveu o 

estabelecimento do tipo vivido “mulher idosa que vivencia a violência 

doméstica psicológica”. Essa tipificação expressa um esquema 

interpretativo do mundo social que é utilizado na relação interpessoal 

para compreensão dos fenômenos do mundo de senso comum. 

Constitui-se uma representação invariante da ação da pessoa/grupo, 

homogênea, cuja elaboração é subjetiva, sendo expressa mediante 
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uma linguagem significativa e compreendida por aqueles que 

vivenciam uma situação semelhante (Capalbo, 2008). 

Finalmente, fez-se a discussão do tipo vivido tendo como 

fundamentação a fenomenologia social de Alfred Schutz e outros 

referenciais relacionados ao tema. Para tal, estabeleceu-se um 

diálogo entre o que se mostrou como característica típica da ação de 

mulheres idosas em situação de violência doméstica psicológica e a 

produção do conhecimento na área, contextualizando a essência do 

fenômeno pesquisado no campo da ciência social. 

 

3.4 QUESTÕES ÉTICAS 
 

O TCLE foi assinado em duas vias, sendo uma entregue à 

participante e a outra arquivada pela pesquisadora. Nesse momento, 

as participantes do estudo foram esclarecidas quanto à manutenção 

do sigilo, do anonimato, bem como sobre o direito de participar ou 

não da mesma, ou ainda de solicitar o desligamento de sua 

participação a qualquer momento, conforme previsto na Resolução 

466 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) (Brasil, 2012).  

O projeto referente a essa pesquisa foi aprovado pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa – CEP da Escola de Enfermagem da 

Universidade de São Paulo, sob CAAE: 02837912.7.0000.5392 

(Anexo IV).  
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4 RESULTADOS 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DAS PARTICIPANTES 

 

No momento da participação deste estudo, as 11 idosas 

tinham uma média de idade de 74,9 anos, sendo 66 anos a idade 

mínima e 85 anos a idade máxima. Dez idosas eram viúvas. Todas 

as idosas residiam na zona urbana, sendo uma em São Paulo/SP, 

duas em São Bernardo do Campo/SP e oito em Campina 

Grande/PB. A média de filhos entre as mulheres idosas foi de 4,9, 

sendo 14 o número máximo de filhos. Uma das mulheres morava 

com um casal de vizinhos, que se tornaram seus tutores/cuidadores, 

já que não teve nenhum filho. A maioria das idosas tinha uma baixa 

escolaridade, três eram analfabetas, e seis tinham o ensino 

fundamental incompleto e apenas duas idosas haviam completado o 

ensino superior.  

Em relação ao familiar que contribuía com a situação de 

violência, sete eram mulheres e seis eram homens. Entre as 

mulheres, quatro eram filhas, duas eram netas, sendo uma delas 

usuária de drogas, e a outra era uma cuidadora. Entre os homens, 

quatro eram filhos, sendo três alcoolistas; um era neto e usuário de 

drogas e o outro era o cuidador. O número de agressores é superior 

ao número de mulheres idosas, porque em alguns casos mais de um 

familiar contribuía com a situação de violência.  

A caracterização individual das participantes pode ser 

visualizada no quadro 01, abaixo: 
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Quadro 01 – Caracterização das participantes da pesquisa quanto à idade, 

estado civil, anos de estudo, número de filhos, renda da idosa e 

impetrante da violência doméstica psicológica.  

Dados coletados em 2012 e 2013.  

Idosa Idade Estado 

Civil 

Estudo 

(anos) 

Filhos 

(no)  

Renda 

(SM*) 

Impetrante 

da VDP** 

1 82 Viúva 4 3 1,0  filha 

2 84 Viúva 10 1 4,6 filha 

3 70 Viúva 1 6 1,0 filha 

4 74 Viúva 5 4 1,0 neta 

5 77 Viúva 6 6 3,0 filho 

6 71 Viúva 2 14 1,0 neto 

7 66 Casada 4 4 0,1 filho 

8 75 Viúva 1 7 4,0 filho 

9 68 Viúva 15 4 4,6 filha 

10 72 Viúva 2 7 2,0 filho e neta 

11 85 Viúva 0 0 1,0 cuidadores*** 

* SM - salário mínimo: concedido pelo governo federal brasileiro. Correspondia 

a 622,00 reais em 2012 e 678,00 reais em 2013 (média: 650,00 reais).  

** VDP – Violência doméstica psicológica. 

*** casal de vizinhos que se propuseram a cuidar da idosa 

 

4.2 CATEGORIAS  

 

A análise dos depoimentos das mulheres idosas vítimas de 

violência doméstica psicológica, permitiu a elaboração de categorias 

que representam as características típicas da vivência das mulheres 

a partir do contexto de significados oriundos do tempo passado e 

presente (motivo porque), expressos nas categorias: Dia a dia em 

relação à situação de violência doméstica psicológica, Compaixão 

pelo agressor, Necessidade de apoio, Tentativas de enfrentamento, 

Impotência diante da violência e Apego a Deus; e daquelas que são 

projetados, as expectativas/desejos (motivos para), representados 

pelas categorias: Mudar a atitude do agressor e Afastar-se da 

situação de violência.  
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Esse conjunto de motivos constitui a ação social definida por 

Schütz como a intencionalidade do sujeito voltada para a realização 

de um propósito.  

 

O	  contexto	  da	  mulher	  idosa	  que	  vivencia	  violência	  doméstica	  psicológica	  	  

 

Dia a dia em relação à situação de violência doméstica psicológica 

 

Por meio de ações verbais e não verbais o agressor ameaça 

a mulher idosa: 

 
[...] quando eu falo qualquer coisa para ela, ela quebra 
prato, xícara, tudo. Era assim, para não jogar em mim, 
ela jogava nas coisas! [...] agora ela parou um pouco, 
mas o que ela já quebrou de prato, de louça naquela 
casa, não dá para falar! [...] Cada dia pior! Ela bate nas 
coisas com raiva! É desse jeito! [choro] É estúpida ao 
extremo! [...] Ela não olha se tem gente olhando, nem se 
eu estou ocupada! Cada dia está pior. [...] Ela fala tão 
pesado comigo, me “xinga” tanto, que fica com medo de 
alguém saber! Ela me diz: - não conta nada para a minha 
irmã, porque se não vai dar encrenca! (Idosa 1). 
 
[...] a gente morava junto... Quando ela brigava comigo, 
ela escondia o filho, punha ele num quarto e eu não 
podia vê-lo! Ela fazia isto, porque sabia que eu tinha 
paixão pela criança! (Idosa 2). 
 
Uma vez ela quase me bateu! Eu escapei de levar um 
tapa.  Quando ela partiu para cima de mim, eu corri e ia 
caindo! (Idosa 3).  
 
Se eu for falar alguma coisinha, ela pega o prato com 
comida e joga tudo no chão, não quer nem saber! (Idosa 
4).  
 
Ele diz que minha vida é assistir missa e que padre não 
vale nada, faz gesto obsceno... Aí esculhamba e eu não 
gosto! [...] Ele bate a porta da geladeira, do micro-ondas, 
ele bate com toda a força! (Idosa 5).  
 
Ele nunca bateu em mim, ele nunca me empurrou! Só 
me ameaçou [...] Ele pediu dinheiro e eu disse que não 
tinha, que ainda ia receber no mês que vem, aí ele disse: 
- se a senhora não me der, a senhora vai ver o que é 
que eu vou fazer com a senhora! (Idosa 6). 
 
[...] Era um problema! Ele quebrava as coisas de casa! 
[...] era uma imundice, jogava panela no chão, era um 
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negócio, entendeu? [...] chegava falando muito palavrão. 
Cada palavrão! (Idosa 8). 
 
Não tem jeito! Ela quebra tudo que pegar. E quando os 
pratos estavam lá na pia, ela quebrava! É sempre assim! 
Isto é uma tristeza [...] Ela fala assim: - eu já falei para a 
senhora parar de me encher o saco! [...] o meu filho 
adotivo disse que estava me esperando fazer 70 anos 
para tomar tudo de mim [...] este filho e a minha filha, 
influenciada por ele, me disseram que nem eu, nem o 
meu outro neto, tínhamos direito a nada! (Idosa 9). 
 
Diz que vão me matar. Eu acho que é porque eles 
acham que gastam dinheiro comigo, mas o dinheiro é 
meu! [...] Eles dizem: - se você for para a casa dos 
velhos, você vai sofrer muito mais! [...] Se você resolver 
sair daqui, pode sair, mas você vai sofrer muito mais lá! 
[...] Dizem que vão me matar se eu me mudar: - se a 
senhora quiser ir, pode ir, mas vão lhe matar bem 
rapidinho! (Idosa 11). 
 

Os fragmentos dos depoimentos revelam palavras que 

magoam e que revelam a atitude violenta do agressor: 

 
Quando eu falo qualquer coisa, ela explode. Ela grita! [...] 
Às vezes, ela faz as coisas que eu sei que são erradas, 
então eu falo: - não faz assim, vamos dar um jeito! Ela 
responde: - a senhora já vem dar palpite, não é? Vai 
embora daqui! Some daqui! Vai para lá! Ela grita comigo 
qualquer hora! Ela é estúpida demais! [silêncio] Quanto 
mais eu falo para ela tomar cuidado, mais ela briga 
comigo [...] Só sabe gritar comigo. Grita comigo direto, se 
deixar, é o dia inteiro! (Idosa 1). 
 
[...] ela brigava tanto comigo, todos os dias! [...] gritava, 
dava empurrões! Uma coisa triste [...] (Idosa 2). 
 
[...] Ela me maltrata! [...] a agressividade dela é de boca, 
de língua, porque bater, ela não bate não! [...] ela só não 
diz que eu sou santa! Ela briga muito comigo! Mas não 
briga só comigo, com a pobre da mãe também! A gente 
não tem sossego (Idosa 4). 
 
[...] se eu for falar com eles, eles vêm para cima de mim 
com tudo, porque eles acham que eu estou sempre 
errada. Eu não sei como é isto! Eles não são bons para 
mim, eles nunca foram, mas agora, está pior! [...] meu 
filho, discute por tudo, por besteira, ele acha que eu sou 
a culpada por tudo que acontece de ruim! [...] Além 
disso, eu tenho uma neta tão brava que só Deus sabe! 
[...] ela me diz muita coisa, coisa que não é para dizer, 
como por exemplo: - cale-se! Não quero nem ouvir sua 
voz! Nem fale comigo! Finja que eu não existo! [...] 
Graças a Deus que eles nunca tentaram me bater, só 
fazem muita confusão. É muita discussão! (Idosa 10). 
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A idosa passa por situações humilhantes que geram 

sentimentos de constrangimento e raiva:  

 
Quando eu estou passando roupa, às vezes, um botão 
de uma camisa cai aí eu separo a camisa para pregar o 
botão depois e peço para a minha filha guardar, aí ela 
pega, joga a camisa no chão e fala: - o que é que a 
senhora esta fazendo que ainda não pregou este botão? 
[...] Ela fala assim: eu poderia gastar o meu dinheiro com 
passeios, ao invés de lhe sustentar! (Idosa 1).  
 
[...] Quando ela gritava, eu dizia: - pelo amor de Deus, os 
vizinhos estão escutando! Sabe o que ela fazia? Ela 
abria as portas e janelas e gritava ainda mais. Eu 
comecei a passar uma vida difícil. Nossa! Uns três anos 
de violência! Os vizinhos tinham pavor dela (Idosa 2). 
 
[...] Ontem, eu estava tirando comida para os cachorros e 
ela começou a reclamar, porque ela pensou que eu 
estava pegando a comida para mim! Ela gritou: - joga a 
comida toda para o cachorro! De vez em quando ela vem 
com isso: desfaz de mim, desfaz mesmo! [...] Fala mal de 
mim [...] (Idosa 3). 
 
[...] eu tenho diabetes, destas que a pessoa desmaia de 
vez em quando [...] é a hipoglicemia. Eu caia no chão e 
ele dizia: - ainda não morreu? Os meus outros filhos me 
contavam quando eu acordava! (Idosa 8). 
 
Eu não posso falar nada. Se eu falar, ela faz o que ela 
quer, se eu falar com o marido dela, ela fica brava 
comigo, fica com raiva e vem brigar! [...] É assim: eu fico 
o dia inteiro sentada ali [aponta para uma pedra que tem 
no quintal]. Se eu ficar dentro de casa, eu fico ouvindo 
insultos e gritos. [...] me manda tomar banho, me 
pergunta se eu não tenho vergonha. Ela diz: - você é 
uma nojenta! Uma sebosa! [...] Ela só vive me 
maltratando! (Idosa 11). 
 

O familiar que contribui com a situação de agressão impõe 

sua vontade à mulher idosa, desrespeitando seus desejos, hábitos e 

sua intimidade:  

 
[...] Ela acha que é fácil? Às vezes, ela diz: - a senhora 
não vai almoçar hoje? Eu digo: - espera um pouco, 
podem comer vocês e depois eu vou! Ela responde: - 
está pensando o quê? Aqui as coisas têm hora certa. É 
desse jeito! E se eu não quero comer agora? (Idosa 1). 
 
[...] A madrinha dela, minha cunhada, sempre nos chama 
para ir visitá-la. Outro dia, ela me ligou, me chamando 
para ir até lá para conversar, mas eu não fui para não 
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passar a raiva que eu passei da outra vez. [...] ela brigou 
muito comigo. Não tem jeito! (Idosa 1).  
 
Eu não posso nem levar este documento (Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido) para casa. Se eu 
levar, ela vai ver! Ela mexe em tudo que é meu. Não 
tenho lugar para guardar nada! Ela mexe em tudo! Pega 
tudo que é meu! Joga minhas roupas no lixo! Faz isto 
com todas as minhas coisas! (Idosa 3). 

 
Eu só como pela manhã, porque na hora do almoço, ela 
coloca só um pouco de comida no meu prato. [...] Eles 
não me deixam falar com ninguém nem sair para 
nenhum lugar. [...] Quando você sair daqui, eles vão 
brigar comigo, vão dizer que eu estava falando fofoca 
sobre eles. [...] (Idosa 11).  
 

O descaso para com a pessoa idosa foi um modo de 

manifestação de violência doméstica psicológica percebida: 

 
Quando ela quer conversar comigo, ela conversa. 
Quando ela não quer, ela passa dois, três dias, sem 
conversar comigo! Ela me trata bem, me trata mal! [...] 
Tudo que eu pergunto para ela, ela não responde! (Idosa 
3). 
 
[...] o meu caçula não fala comigo, não me pede para 
abençoá-lo, não me dá nem um bom dia [...] (Idosa 10). 
 
Quando eu tenho alguma coisa para resolver, às vezes, 
ela vai comigo, mas ela não gosta! Ela diz que não gosta 
de andar com uma velha! Não anda comigo não, só quer 
andar com o marido dela! (Idosa 11). 

 

Os depoimentos revelam que a presença da idosa no lar está 

relacionada com algum tipo de exploração. Em alguns casos, os 

familiares se beneficiam ou se apropriam dos seus bens materiais e 

de sua aposentadoria. Em outros, a idosa mora com os familiares, 

mas exerce um papel pré-estabelecido por eles, com 

responsabilidades e afazeres domésticos: 

 
Eu lavo e passo roupa, conserto o que precisa, e 
enquanto isto, ela fica deitada o dia inteiro, assistindo 
televisão e fazendo palavra cruzada. [...] sou eu quem 
faz a comida, lavo a louça, passo a roupa do meu neto, 
da minha filha e do marido dela, da minha neta e seu 
namorado – que é meio vagabundo – e, a minha roupa 
também [...] alimento meu netinho, arrumo o uniforme 
dele. Eu cuido! [...] Além de eu fazer tudo em casa, ela 
ainda me trata com toda a estupidez e má criação. [...] 



Resultados 
 

51 
 

Ela diz: - faça logo essa janta que eu já estou cansada. 
Não quero nem saber! [...] toda a vida foi assim! [...] ela 
quer que eu faça tudo! (Idosa 1). 
 
[...] ela não sai da minha casa, porque está muito bom, 
[...] não gasta com nada, não paga aluguel e ainda 
recebe o aluguel das três casas dela! Eu faço a comida, 
lavo a roupa (Idosa 2).  
 
[...] Ela foi à justiça e passou tudo para o nome dela! Ela 
disse para o juiz que eu dou tudo para os outros! Eu 
gastava meu dinheiro todo dentro de casa! Não dava 
para ninguém! [...] Ela encheu a cabeça do homem, aí 
ele passou tudo para o nome dela. [...] Quem saca o 
meu dinheiro é ela e não me dá um tostão, um tostão! 
(Idosa 3). 
 
Eu não tenho mais nada. Não tenho uma roupa que 
preste para ir a uma igreja! [choro] [...] Eu gosto de ir à 
igreja, gosto de visitar um doente, de ir a um velório, a 
um enterro e não tenho uma roupa para ir porque ela 
roubou tudo! Não tenho nada (Idosa 4). 
 
[...] acordo todos os dias às seis da manhã para levar a 
filha dela ao colégio! [...] uma hora da tarde, o almoço 
está pronto e ela ainda reclama da comida. A comida 
não estava do jeito que ela gosta [...] Olha aquele monte 
de roupa ali… todas são dela. Eu mando lavar, mas ela 
não guarda, deixa tudo em cima da cadeira e eu fico 
passando vergonha quando vem alguém aqui em casa 
(Idosa 9). 
 
[...] Eu vou colocar a cabeça no lugar para pensar no que 
vou fazer… [...] o meu filho disse para ir morar com ele. 
Disse-me que quando eu voltar a receber o meu 
pagamento, ele ia construir um cantinho para mim, mas 
eu não recebi o meu pagamento [quem recebe é a filha] 
[...] Ele foi à justiça e pediu para trocar, para ele ficar 
recebendo meu dinheiro ao invés da minha menina e me 
pediu para não contar para ninguém e eu estou contanto 
para você [risos]. Ele disse que vai me tirar de lá, [...] 
mas me tira nada! Meu filho me promete tudo, mas não 
vejo nada! [...] (Idosa 3).  
 
[...] Eu pago o colégio do meu neto que perdeu a mãe, 
pago água, luz, telefone, televisão a cabo, padaria, 
açougue, [...] pago 280 reais só de energia [...] ela tem 
um computador, meu filho tem três (o computador, o lap 
top e o tablet), os dois netos tem, cada um, o lep top, um 
deles, tem um vídeo game [...] é muito gasto com 
energia [...] Tem ainda a geladeira dela, a geladeira do 
meu filho, meu freezer, meu frigobar [...] tudo fica ligado, 
é gasto de energia. Eles não me pedem dinheiro, porque 
não sobra. [...] ela estourou meus dois cartões de crédito! 
[...] Eu estava até passando dificuldade! (Idosa 9).  
 
[...] eu faço as minhas coisas e, à tarde, quando eu 
chego em casa, faço o jantar e deixo tudo prontinho, mas 
eles chegam e não reconhecem! [...] parece que é uma 
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obrigação [...] eu não entendo isto! [...] Eu deixei todos 
ficarem dentro da minha casa... não foi bom. Para mim 
não foi. [...] tem mulher que tem os seus filhos, que tem a 
sua família, mas ela tem seu cantinho, um canto 
separado (Idosa 10).  
 
[...] quando era eu quem sacava, ela sempre ia comigo, 
ia correndo, porque eu dava uma parte para ela. [...] eu 
sacava o meu dinheiro aqui e ela colocou para receber 
em outro município. Hoje, ela só vai sacar com o marido 
dela! [...] Eles vão juntos, fazem as compras de casa e 
não deixam nada para mim… No começo, assim que 
eles começaram a ir sacar, [...] eles me davam um 
dinheirinho, dez reais. Um dia, eu coloquei no colchão da 
minha cama e saí de casa, ele arrombou meu quarto, 
rasgou meu colchão e pegou o dinheiro! [...] Sou 
aposentada, mas… só eles que pegam o meu dinheiro e 
não deixam nenhum centavo pra mim! [...] Eu gosto 
muito de fumar, sabe? Eles só compram o meu fumo 
com raiva… não querem comprar não! [...] Eles só me 
dão a comida e ainda me chamam de preguiçosa e de 
nojenta! (Idosa 11). 
 
[...] eu não como bem dentro de casa, ela não compra 
roupa para mim, não compra sapato, não compra nada! 
[...] eu peço dinheiro para eu comprar remédio para 
estas frieiras, eu estou cheia de frieira, eu peço dinheiro 
para ela, para eu comprar qualquer coisa para mim, ela 
não me dá um tostão! Eu recebo mais de um salário 
mínimo, deve ser mais de mil reais [...] Nem sei quanto é! 
[...] Quando eu peço dinheiro para ela, ela diz: - não sei 
para que  a senhora quer dinheiro! [...] Eu estou meio 
que revoltada com a vida. Já faz oito anos que ela saca 
o meu dinheiro e não me dá nada. [...] Ela diz que não 
me dá dinheiro porque eu dou para à igreja, que eu dou 
para um amigo, que eu dou o dinheiro para os outros, 
mas eu nunca dei dinheiro para ninguém e mesmo se eu 
tivesse dado, ela não tem nada a ver com isto, porque o 
dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser (Idosa 3). 
 

Circundada pela violência doméstica psicológica, a mulher 

idosa expressou sentimentos negativos como tristeza, mágoa, raiva, 

sofrimento e medo: 

 
[...] é uma tristeza! Eu mais choro e passo raiva do que 
qualquer outra coisa! [...] é um inferno! Raiva, porque eu 
não posso decidir nada sozinha! Ela não deixa! [...] Eu 
não conheço ninguém que fala que a filha faz uma coisa 
como esta [choro]! [...] brigas! [...] É triste! Ela é muito 
estúpida!  (Idosa 1). 

 
[...] É um desespero! Já sofri muito! [...] Eu sentia medo 
dela! E é o mesmo medo que eu tinha do meu pai. Eu 
tinha um medo dele que só vendo! [...] se revelou 
também nela! O mesmo medo! [...] Eu não tinha força de 
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vontade! [...] eu só queria deitar em uma cama, puxar o 
cobertor e ficar no escuro (Idosa 2). 

 
[...] Eu sofro demais! [...] Eu não posso mais falar, porque 
ela é muito violenta! [...] Eu não gosto de falar! Tenho 
medo! Tenho medo de estar conversando demais! Tenho 
medo que a minha filha fique sabendo que eu estou 
contando! (Idosa 3).  

 
[...] Mãe gosta de todos, mas a gente se magoa quando 
é maltratada! [...] Sim, ela me maltratava! (Idosa 9).  
 
[...] essas discussões me magoam!  [...] aquilo vai me 
dando um desgosto! (Idosa 10). 

 
Eu me sinto muito magoada! Quem não se sentiria? 
[suspiro] [...] Eu sofro tanto! Eles judiam tanto de mim, 
me provocam! (Idosa 11). 

 

Envolta a tantos sentimentos negativos, a idosa revela que 

essa situação impacta negativamente a saúde física e mental:  

 
[...] a maior parte do tempo, fico engolindo raiva. Você 
acredita que eu fiz cinco endoscopias no estômago, de 
tanta dor que sinto? O médico falou que eu não vou 
fazer mais! Porque eu engulo raiva e a raiva prejudica. 
Eu não tenho nada no estômago, fiz cinco exames e não 
tenho nada! É a raiva que eu engulo (Idosa 1).  
 
[...] Eu não tinha prazer de ir à rua, não tinha prazer de 
nada, de nada! [...] Eu não tinha vontade nem de tomar 
banho. Eu me sentia doente! Eu tinha que tomar banho, 
mas eu não tinha coragem de levantar! Eu não tinha 
coragem de nada! (Idosa 2). 
 
[...] Quase todas as minhas doenças são por causa dele! 
Eu estou melhorando agora, mas eu fiquei tão magra, 
cheguei a pesar 43 quilos. [...] Nada para mim tem gosto, 
as comidas não têm gosto, não tenho gosto de viver, 
minha vontade era me matar! Acredita? [...] hoje, eu só 
saio de casa porque minha filha manda a manicure fazer 
minhas unhas, vem me buscar, tira a roupa para eu 
vestir para sair porque por mim eu não saía de dentro de 
casa! Eu perdi o gosto por tudo! (Idosa 8). 

 

Compaixão pelo agressor 

 

Apesar da dor e do sofrimento, a mulher idosa expressa 

sentimento de compaixão e proteção em relação ao agressor: 
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[...] Faz um mês que ela foi ao médico e ele passou um 
remédio que ela não comprou! [...] Ela não se cuida! [...] 
Se ela se cuidasse, ela já teria se curado, mas ela não 
se cuida! [...] Não se trata, não procura fazer algo para 
ajudar, ela não procura nada (Idosa 1). 
 
[...] ele lava minha roupa, ele cuida do almoço, às vezes 
ele varre a casa, eu não posso fazer porque eu tenho 
artrite reumatoide nas pernas, eu só ando com o 
andador... [...] pergunta se eu já tomei o meu remédio, 
me pede para tomar, pergunta o que eu quero jantar, o 
que eu quero almoçar, tudo, ele é ótimo sem beber. [...] 
Os outros filhos são revoltados. Você o ouviu dizendo 
que eu nego as coisas que acontecem em casa e eu 
nego mesmo. Nego porque eu não quero atrito entre 
meus filhos. [...] Se eu disser, um vai brigar com o outro! 
[...] Para não ser pior, eu escondo. Eu escondo para não 
ser pior! [...] Eu tenho sofrido muito e um sofrimento 
calado (Idosa 5). 
  
[...] ele é meu neto, mas ele me chama de mãe e chama 
a mãe pelo nome! Eu gosto dele, apesar do que ele me 
faz aqui dentro de casa, eu amo ele [choro]! Ele chegou 
a ser preso e foi uma dor para mim [...] Quando ele foi 
solto, me perguntaram se eu queria continuar com o 
processo, eu disse que não! (Idosa 6).  
 
[...] Meu filho me perturbou um bocado, mas eu nunca 
cansei de lutar por ele, nunca! [...] sempre tinha alguém 
para dizer assim: - eu não sei como a senhora aguenta 
viver aqui? Eu dizia: - eu morro agarrada aos meus filhos 
[choro]. [...] Eu tinha era pena dele, acredita? [...] quando 
eu olhava para ele, eu só conseguia sentir pena! Ele me 
estressou, me estressou um bocado, mas eu só peço 
para Deus que ele tenha misericórdia dele!  [...] por mim, 
o meu filho está perdoado! (Idosa 7).  
 
[...] o promotor [...] disse: [...] deixa ele passar uns 20 
dias no presídio. Aí eu enlouqueci, porque eu nunca vi 
um filho meu em um presídio! [...] comecei a chorar, me 
estressei! [...] eu nunca vi ninguém da minha família em 
cadeia [...] Eu preferia morrer. (Idosa 8).  
 
[...] eu perdoei, porque ela estava passando por uma 
fase muito difícil na vida e estava desempregada a sete 
anos. [...] Além disto, o pai dela morreu e ela é mais 
fraca do que eu, com certeza! [...] Ela era agressiva. 
Ficou muito mais agressiva quando o pai morreu, porque 
ela o amava demais! [...] ele faleceu e era a pessoa que 
mais gostava dela (Idosa 9). 
 
[...] para evitar conflitos, eu chamo um carro e peço para 
me levar para a casa do meu outro filho ou para a 
fazenda, mas sempre deixo comida: carne no freezer; 
deixo tudo, nunca deixo ele com fome. [...] (Idosa 5). 
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Quando se trata do comportamento agressivo do familiar que 

abusa de álcool e drogas a mulher idosa releva suas atitudes em 

função do vício: 

 
Quando ele não bebe é ótimo, agora, quando ele bebe, é 
uma negação, é a coisa mais horrível [...] agora ele tem 
uma bondade, quando ele está sem beber (Idosa 5). 
  
Quando ele estava agressivo eu sei que não era ele, é a 
droga e andar com quem não presta! [...] Ele me obrigou 
a entrar na justiça... porque ele queria morrer (Idosa 6).  
 
Ele chegava aqui estranho, porque ele fumava droga e 
tomava cachaça. [...] Eu comecei a ver que ele estava 
ficando desorientado [...] (Idosa 7). 
 
O povo diz que a droga é ruim, mas eu acho que é igual 
à cachaça! [...] Acho que cachaça e droga são a mesma 
coisa. [...] Quando ele bebe pouco, tudo bem, ele chega 
calado, mas quando ele fica bêbado, nem Jesus 
aguenta! (Idosa 8).  

 
Necessidade de apoio 

 

Necessitando de apoio para enfrentar a situação de violência 

ou apenas para identificar as pessoas que poderão lhe oferecer 

suporte em momentos críticos, a idosa sinaliza aos vizinhos ou aos 

familiares que necessita de ajuda: 

 
[...] tinha pessoas que me ajudaram muito com meu filho 
[...] Tem um rapaz que fez de tudo por meu filho, correu 
atrás dele. Às vezes ele desaparecia, às vezes, ele 
dormia fora, no outro dia eu já estava no meio do mundo 
atrás dele. Às vezes este rapaz ou as irmãs dele, 
chegavam com ele em casa (Idosa 7). 
 
Todos os meus filhos estavam lá comigo e se 
comprometeram de comunicar ao juiz, caso acontecesse 
alguma coisa e o juiz concordou [...] eu corria, me 
trancava no quarto e ligava para os meus filhos. [...] 
Quando eu não ligava ele vinha para cá, perdia um dia 
de serviço, ficava comigo aqui o dia inteiro [...] Eu tenho 
um filho casado que mora em Aracaju [...] ele fez tudo 
para eu ir para lá, mas eu não quero abandonar minha 
casa [...] (Idosa 8).  

 
[...] Se não fosse a minha família, eu não teria pago 
minhas contas! [...] minha família, agora no meu 
aniversário, mandou um dinheiro para mim, cada irmão 
está mandando uma parte… então está dando! (Idosa 9). 
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Em algumas situações a idosa não consegue receber o apoio 

de que necessita: 

 
A minha outra filha não vai lá (casa da idosa), é difícil ela 
ir lá! Ela falou que não vai, porque não quer ver ela 
brigar comigo [...] É difícil! (Idosa 1).  
 
Agora, os vizinhos sabem de tudo, mas ficam calados! 
Eles têm medo, não é? O pessoal da rua não quer se 
envolver porque ela é muito má! [...] Algum vizinho 
deveria ajudar não é? Mas não ajuda, porque prefere 
não se meter nas coisas dos outros! (Idosa 4). 

 
[...] eu perdi meu filho, meu filho não queria vir aqui, por 
causa do meu neto. O meu neto era jurado de morte pelo 
próprio tio, meu filho! [...] eu pensava: Deus, o que é isto 
na minha vida? Meu filho me dizia que ia deixar de vir 
aqui para me ver por causa desse neto. Isto me doía 
tanto que só Deus sabe! [choro] (Idosa 6). 
 
[...] acho que muita gente já denunciou minha neta, mas 
ninguém vem aqui, ninguém vem aqui! Só você que veio 
aqui hoje [choro] (Idosa 4). 

 

Tentativas de enfrentamento  

 

A mulher idosa tenta sair do contexto da violência afastando o 

familiar de sua casa ou o deixando sozinho em casa para que ele 

assuma seus próprios compromissos: 

 
Digo para ele que se ele não parar de agredir, eu pego 
um carro e vou embora, aí é que ele “esculhamba” 
mesmo! Mas sempre eu pego um carro e venho para 
casa desse meu outro filho. [...] Este mês, eu já passei 
dez dias na fazenda, quando cheguei em casa, passei 
dois dias e ele começou novamente, chamei um carro e 
vim embora para cá (Idosa 5).  
 
 [...] Eu aluguei um apartamento, o coloquei para morar 
lá, comprei geladeira, minha outra filha deu um fogão, 
dei cama, a cama dele, ele acabou com tudo e voltou [...] 
Certo dia, minha filha veio aqui e me disse que ele 
pegava as coisas que a gente comprava e ia trocar por 
garrafas de cachaça, por cerveja... Aí eu deixei de fazer 
compras de supermercado! Eu o mandei trabalhar e 
fazer as próprias compras! [...] fui cobrada de quatro 
meses de aluguel que ele não tinha pago. Eu dava o 
dinheiro e ele ia beber cachaça [...] tive que trazer meu 
filho para morar na minha casa novamente! (Idosa 8). 
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Se recusar a realizar ações solicitadas pelos familiares é outra 

alternativa que a mulher idosa utiliza para enfrentar a situação 

abusiva:  

 
[...] Eles querem vender a casa, comprar outra e 
continuar morando todos comigo, mas eu não aceito! 
Meu filho construiu a casa que moramos hoje, mas ele 
construiu no meu terreno, no terreno da casa que eu 
morava, então ele só pode vender com a minha 
assinatura e eu não assino! (Idosa 10). 
 

Chamar a polícia foi a última alternativa, mas foi vista como 

necessária: 

 
Ela queria mandar em tudo, mas não deu certo, porque 
eu me rebelei contra isso... [...] eu vi que não estava 
certo... Pedi para ela ir embora, mas ela não foi! [...] 
primeiro eu chamei a polícia, porque eu estava com 
medo de apanhar dela! Ela estava muito brava! Aí a 
polícia conversou com ela e ela melhorou um pouco 
sabe, mas logo voltou a ser o que era! [...] depois, ela me 
falou que ia se mudar... [...] quando ela se mudou, eu 
revivi outra vez! (Idosa 2). 
 
[...] ele me ameaçou [...] corri e entreguei-o para a 
justiça! Ameaçou-me com uma arma por causa de 200 
reais [...] (Idosa 6). Eu tive que recorrer à justiça. (Idosa 
6). 
 
[...] ele me respondeu bruto, me empurrou, aí eu tive que 
entrar na justiça [...] o juiz olhou para ele e lhe disse 
umas verdades. A minha felicidade foi este juiz [...] Aí ele 
baixou a bola (Idosa 8). 

 

Impotência diante da violência 

 

Diante dos insucessos das tentativas de enfrentamento da 

violência, a mulher idosa fica sem alternativas e se isola para evitar 

o desencadeamento de novas situações de violência: 

 
Quando ela briga eu não faço nada! Eu fico quieta [...] se 
eu falar alguma coisa, ela vai brigar mais! É pior! [...] Eu 
saio, vou embora, fico lá fora, na rua, na frente de casa, 
na sala, no meu quarto! [...] se eu ficar quieta, ela para! 
(Idosa 1). 
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[...] eu achava que se eu ficasse quieta, ela não 
prosseguiria, mas não, ela falava mais [...] aí eu dizia: - 
pelo amor de Deus, eu não aguento, você está falando 
demais [...] Ela falava, falava, falava [...] ela começou a 
vir nos fins de semana na minha casa brigar! [...] eu 
fechava a boca, não respondia [...] (Idosa 2).  
 
[...] Quando ela me trata mal, eu fico quieta. [...] Quando 
ela me acusa, eu me defendo desmentindo na hora. Eu a 
desminto na hora, mas ela não aceita! Não sei não! Dá 
vontade de sumir. Sair dali! Porque é muita coisa. 
Alguém lhe acusar sem você ter feito nada (Idosa 3).  
 
[...] Agora eu não respondo nada, eu não dou nem 
atenção, porque se você diz uma coisa e eu digo duas, 
começa a briga. Eu prefiro ficar calada! [pausa]. Eu sigo 
aquele ditado antigo: Um sozinho não briga! [...](Idosa 5). 

 

Apego a Deus 

 

A crença religiosa fortalece a esperança de que a situação de 

violência pode acabar sem a necessidade de uma intervenção 

humana e, desta forma, a mulher idosa intercede a Deus para que 

um milagre aconteça em sua vida: 

 
Ele me disse que ia me tirar de lá. Tenho fé em Deus 
que ele me tira! (Idosa 3).  
 
Eu rezo tanto, eu converso tanto com Jesus! Rezo o 
ofício de Nossa Senhora [...] Eu chamo muito Jesus. Eu 
acho que Jesus já vive chateado comigo, de tanto eu 
chamar o nome dele. Já! De tanto chamar por Jesus, 
mas ele vai me atender, eu tenho certeza. Sangue de 
Cristo tem poder [chora] (Idosa 5). 
 
[...] Eu vi esse menino nascer, tão bom, tão delicado e 
cair em uma situação dessas! Não acho que Deus esteja 
de acordo não. É coisa incentivada pelo mal. O fraco se 
deixa levar pelo mal. [...] Eu estou participando de uma 
corrente de oração para libertá-los.  Nós estamos 
trabalhando na igreja para isso (Idosa 6). 
 
[...] É primeiro Deus e segundo a justiça [...] Quando ele 
sai, eu já fico pedindo para Deus que ele não venha tão 
bêbado e tão agressivo para casa! (Idosa 8). 

 
[...] eu vou pedir para Deus. Eu sou uma pessoa, que eu 
sou muito de oração, pedir muito para Deus, como eu 
vivo pedindo! [...] Deus sabe por que ele faz tudo de 
bom. Tem que pedir muito e ter paciência, que Deus vai 
me dar uma bênção, vai chegar o dia que vai chegar 
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minha bênção. Eu queria que Deus permitisse isto (Idosa 
10). 

 

Expectativas	  da	  mulher	  idosa	  que	  vivencia	  violência	  doméstica	  

psicológica	  

 

Mudar a atitude do agressor 

 

A mulher idosa projeta ações relacionadas à mudança no 

agressor: 

 
[...] agora ela mudou! Agora ela não me maltrata mais, 
não briga mais! (Idosa 2). 
 
 [...] queria achar um meio, de recuperação para ele [...] 
que o juiz, uma autoridade, chamasse a atenção dele e 
dissesse para ele deixar de beber ou ir embora de dentro 
de casa (Idosa 5).  
 
[...] eu desejava que ela mudasse comigo, porque eu via 
tantas filhas amorosas com a mãe, beijando a mãe! Ela 
nunca me deu um beijo… apática para tudo! [...] Mas eu 
vi que não dava mesmo! Só que agora, ela me procura e 
eu não quero mais (Idosa 6). 
 
[...] Que ele parasse com as drogas, mudasse de vida. 
Era tudo que eu queria na minha vida, era ver meu filho 
controlado, porque uma mãe só se sente feliz vendo sua 
família feliz! (Idosa 7). 
 
[...] eu não queria que ele fosse preso, mas eu desejava 
que o juiz fizesse alguma coisa com ele. Esta coisa eu 
não sei o que seria! [...] uma ordem para ele cumprir e 
ele cumprisse. (Idosa 8).  

 
Um milagre! O milagre era justamente que alguém 
conversasse com ela, para que ela explique por que ela 
disse que só me respeita se eu respeitá-la. Convencê-la 
a me respeitar, dizer que eu sou a mãe dela, que eu 
gosto dela, que se eu não gostasse dela, eu já tinha a 
colocado para fora de casa, porque você sabe que eu 
posso, porque a casa é minha e ela não me respeita! 
(Idosa 9). 
 
 [...] eu tinha vontade, que uma pessoa boa falasse com 
eles, desse uns conselhos, porque eu queria que eles 
soubessem viver comigo, falassem direito comigo, sem 
ignorância, que me entendessem, que reconhecessem, 
que eu fiz tudo por eles, que eu já trabalhei muito, já sofri 
muito por eles! Era isto que eu queria, que eles 
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entendessem... [...] que me tratassem bem, não é? 
Soubessem dar valor a uma mãe, eles não sabem o que 
é pedir uma bênção para uma mãe. [...] eu vejo pessoas 
que moram com os filhos, mas que os filhos são legais! 
(Idosa 10). 
 
[...] Eu queria que ele, ou procurasse um destino, que 
fosse embora, ou, parasse de beber. [...] quando ele está 
bebendo não tem quem suporte, ele fica agressivo! 
(Idosa 8). 
 

Independente das ações realizadas diante da situação 

vivenciada, as mulheres idosas apresentam um desejo convergente: 

afastar-se da situação de violência. 

 

Afastar-se da situação de violência 

 

Sem alternativas concretas para a mudança da realidade 

vivenciada, as mulheres idosas desejam separar-se do agressor, 

deixando a casa ou desejando que o agressor o faça:  

 
[...] eu queria ir embora com a minha outra filha. [...] Eu 
falei, outro dia, que agora eu quero, no fim do ano, 
passar uns dias com a minha outra filha. A casa dela não 
é longe [...] dá para a gente ir a pé. [...] com ela, eu me 
dou bem, aí eu falo para ela que eu tenho vontade de 
voltar a morar com ela, mas eu não sei se vai chegar 
esse tempo [choro]. Eu não posso decidir nada por 
enquanto… (Idosa 1). 
 
Eu não desejo mais ficar com ninguém! Principalmente 
com ela! [...] eu desejo morar em minha casinha! [...] Eu 
queria um terreninho para mim, para eu fazer uma casa 
para eu morar sozinha, não é? Dá vontade de sair dali, 
mas não sei para onde! [...] Eu vivo dentro de casa, 
porque eu não tenho outro lugar para ir. Eu estou sem 
saída! (Idosa 3). 
 
Ah, o meu desejo, é que ela sumisse daqui! Saísse. 
Fosse embora. Achasse um canto para ela e me 
deixasse em paz, porque eu não tenho paz, eu não 
tenho sossego! [...] Como fazer para tirá-la daqui, eu não 
sei, porque se fosse por mim... eu já teria tirado ela daqui 
[...] se ela saísse daqui, para mim seria a maior felicidade 
do mundo, porque eu sofro demais. Só em aguentar tudo 
calada, já estou morrendo (Idosa 4). 
 
[...] Eu quero meu sossego! É só o que eu peço! [...] Eu 
acho que um filho deve respeitar uma mãe! [choro] [...] 
Pode me deixar sozinha, que eu não me incomodo não. 
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Eu durmo na minha casa sozinha. Minha casa é muito 
segura! Eu arranjo alguém para cuidar de mim. [...] 
Posso fazer assim: fecho minha casa, venho para cá, 
depois volto para casa [...] mas, eu não posso viver esta 
vida de casa em casa. Passar uns dia em uma casa e 
outros na outra, isso é vida? Não tenho nada, como viver 
desse jeito? (Idosa 5).  
 
[...] Eu queria... eu não queria deixá-lo na rua [...] eu 
queria, que ele abandonasse a bebida e fosse morar 
com a mulher dele! Era só o que eu queria! [...] Se ele 
deixasse a bebida, a mulher aceitaria e ele iria morar 
com ela. [...] O que eu desejava era isso! Que ele me 
deixasse em paz! (Idosa 5).  
 
Eu queria que ela tivesse na casa dela, porque vivendo a 
vida dela, ela ia se achar uma pessoa mais útil! Meu 
outro filho também, eu quero, eu espero que nos meus 
últimos dias, eu veja cada um na sua casa, cuidando de 
sua casa e de sua vida que é assim que uma mãe morre 
satisfeita! [...] Mas ter dois filhos casados, morando 
dentro da minha casa e tendo que sustentá-los [...] é 
horrível para uma mãe! Então, eu quero que cada um 
tenha a sua vida, viva do seu trabalho (Idosa 9). 

 
Eu queria que eles tivessem um meio de vida pra eu ficar 
mais a vontade, no meu canto, mais a vontade, mas é 
muito difícil! [...] Tem mulher que tem seu cantinho... eu 
não tenho e vejo que eu sou muito fraca por isto! [...] 
Queria que chegasse o tempo de eu ter o meu canto [...] 
vou levando assim [...] (Idosa 10). 
 
 [...] ou eles melhoram comigo ou eu saio. Não sou o 
diabo, para aguentar o que eu estou aguentando [...] se 
alguém arrumasse um cantinho para mim, eu ia embora! 
(Idosa 11). 

 

4.3 TIPO VIVIDO 

 

A vida social apresenta diversas tipificações de indivíduos e 

objetos. Essas tipificações representam padrões, motivos e 

objetivos. O homem utiliza essas tipificações em suas ações e 

relações com seus semelhantes para compreender o mundo social. 

(Schutz, 2003b).  

O tipo vivido “mulher idosa que vivencia a violência doméstica 

psicológica” mostrou-se como aquela que vive sob ameaça, sofre 

agressões verbais, passa por situações humilhantes, é 

desrespeitada e vítima de descaso, percebe-se explorada e por isso 
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expressa sentimentos que impactam negativamente a sua saúde, 

como tristeza, raiva, sofrimento e medo.  Tem compaixão pelo 

agressor, necessita de apoio para conviver com a violência ou tentar 

enfrentá-la. Quando recebe o apoio solicitado, tenta enfrentar a 

situação de violência. Quando não consegue, sente-se impotente e 

apega-se a Deus. Sua expectativa refere-se à mudança de atitude 

do agressor e à possibilidade de afastar-se da situação de violência. 



 

 

Discussão
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5 DISCUSSÃO 

 

A compreensão do contexto de violência doméstica 

psicológica experienciada pela mulher idosa trouxe a possibilidade 

do aprofundamento qualitativo desta temática que vem sendo 

discutida como importante problema de saúde pública global (WHO, 

2002; WHO, INPEA, 2002; INPEA, 2009).  

Em relação ao contexto da mulher idosa que vivencia 

violência doméstica psicológica, os resultados mostram que o dia a 
dia em relação à violência doméstica psicológica, além de se 

manifestar pela agressão verbal, também foi descrita pelas 

participantes como situações humilhantes, de desrespeito e 

descaso.  
Os achados do presente estudo corroboram com os 

resultados da pesquisa conduzida por O`Brien et al (2011) que 

conduziram um estudo qualitativo e observaram que as pessoas 

idosas que vivenciam violência apresentam uma visão mais 

abrangente de maus tratos. A percepção deles vai além de atos 

individuais envolvendo um criminoso e uma vítima. Eles 

identificaram ações da sociedade, tais como, a diminuição do 

respeito e do reconhecimento, a redução dos papéis e 

oportunidades para a participação dos idosos; também como 

exemplos de maus-tratos.   

O relatório da OMS, do início dos anos 2000, apresenta a 

percepção das pessoas mais velhas sobre violência contra o idoso. 

Os resultados foram demonstrados em três áreas principais: a 

negligência, incluindo o isolamento, o abandono e a exclusão social; 

a violação de direitos humanos, legais e médicos e a privação, de 

escolhas, decisões, status, finanças e respeito (WHO, 2002). 

No presente estudo, a relação entre as participantes e seus 

familiares se estabelece intersubjetivamente de forma violenta e se 
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materializa pela violência verbal retratada por palavras que magoam 

e ameaças.  

As manifestações de agressão verbal e não verbal, relatadas 

pelas participantes deste estudo, correspondem a alguns dos 

exemplos de violência psicológica citados por Bavel (2010) – 

provocações, degradação verbal, ameaças, humilhação, coação, 

intimidação, privação de direitos, xingamentos, acusações, 

desrespeito geral, gritos, culpabilização, ridicularização, criticas, 

comentários ofensivos, insultos, ressaltando sua inutilidade e 

impedindo o acesso aos amigos e familiares, zombar, falando com 

pessoa mais velha como se ela fosse um bebê, fazer comentários 

sarcásticos e ofensivos, ignorar as suas necessidades, violar seu 

direito à liberdade, entre outras. Segundo Bavel (2010), essas 

manifestações limitam a capacidade de tomada de decisão da 

pessoa idosa, diminuindo a sua autoconfiança e a sua autoestima.  

Os resultados de uma pesquisa realizada na Irlanda indicaram 

que não há um consenso sobre o significado da agressão verbal. 

Naquele estudo, os participantes consideraram violência verbal, 

situações como gritar, não permitir que o idoso tenha a sua própria 

opinião e ignorá-los (O`Brien et al., 2011). 

Tal percepção é ratificada pelo que é encontrado na presente 

pesquisa e conduz à reflexão de que a percepção do sujeito sobre 

violência ou a forma como a mesma se manifesta são influenciadas 

por sua bagagem de conhecimentos. O acervo de conhecimentos 

por sua vez, depende da situação biográfica do sujeito no mundo da 

vida.  Neste contexto, o acervo de conhecimentos se constitui 

intersubjetivamente a partir da interiorização de hábitos, costumes, 

tradições, embora, em qualquer momento, especialmente a partir 

das experiências vividas, ele possa ser refletido e modificado 

(Schutz, Luckmann, 2003).  

Alguns depoimentos demonstram a tentativa do familiar 

agressor em limitar a liberdade da mulher idosa, como pode ser 

observado no seguinte fragmento de significado: “eles não me 
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deixam falar com ninguém nem sair para lugar nenhum”. Tomar 

decisões pelo idoso, dificultar o seu convívio com outras pessoas, 

deixá-lo trancado em casa sozinho ou em um cômodo da casa, não 

facilitar o uso do telefone, entre outras coisas, são maneiras 

utilizadas pelo familiar para isolar o idoso da sociedade, favorecendo 

assim, o controle sobre a sua vida (Bavel et al., 2010). 

A pressão psicológica é referida por alguns idosos como 

“tortura mental” e pode ser manifestada por meio de bullying ou 

manipulação, influenciando-os a realizar ações como assinar 

documentos, transferir sua pensão para familiares, ficar quietos e 

não denunciar a violência. Além disso, os familiares costumam 

pressionar os idosos para irem para uma instituição de longa 

permanência. A violência psicológica pode incluir ou resultar em 

outras formas de violência, como a financeira, física, verbal ou 

negligência (O`Brien et al., 2011). 

A violência financeira foi tratada na presente pesquisa como 

uma manifestação da violência psicológica. A exploração financeira 

foi percebida pela idosa e esteve presente no cotidiano de todas as 

participantes.  

Os resultados de uma pesquisa realizada com mulheres 

idosas permitiram concluir que a violência financeira e a emocional 

usualmente coexistem no mesmo contexto familiar (Paranjape et al., 

2007). O agressor é geralmente um familiar e a vítima não consegue 

perceber o abuso financeiro como um crime que deve ser reportado 

(Gibson, Greene, 2013). 

A violência financeira pode estar relacionada com a 

capacidade de dizer “não” sem consequências ou com medo de 

repercussões sobre sua segurança e bem-estar. Alguns idosos se 

sentem culpados após se recusarem a dar dinheiro para os filhos, 

outros, acreditam que se eles se recusarem a dar dinheiro, os filhos 

não os visitarão mais. A consequência de dizer não pode significar a 

perda de contato com um filho, afetando negativamente de forma 

significativa a vida da mulher. Existe uma sensação de acordo não 
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expressa verbalmente entre o idoso e os familiares em relação à 

utilização dos seus recursos financeiros, principalmente se os 

familiares lhe oferecem algum tipo de apoio (O`Brien et al., 2011).  

Essa sensação de acordo entre vítima e agressor é resultado 

da relação existente entre contemporâneos, ou seja, duas pessoas 

que coexistem (vivem em um mesmo tempo histórico) e que 

convivem (estabelecem uma relação face a face) em um cenário 

comum, o mundo da vida. Essa relação é estabelecida pela 

comunicação interpessoal e pela intersubjetividade, próprias do 

mundo social. A intersubjetividade pressupõe a vinculação das 

pessoas em diferentes relações sociais e possibilita a compreensão 

mútua (Schutz, 2003b). 

Segundo O`Brien (2011), a discriminação ou preconceito de 

idade é outra forma de violência contra a pessoa idosa (O`Brien et 

al., 2011). Na presente pesquisa, houve relatos que explicitam essa 

manifestação de violência, como por exemplo, ficou claro no 

depoimento da Idosa 11: “Ela diz que não gosta de andar com uma 

velha! Não anda comigo não, só quer andar com o marido dela!”.  

A ação das mulheres idosas traduz-se em suas histórias de 

vida e relações familiares que constituem situação de violência e que 

as impulsionaram a expressar expectativas com vistas a mudar esse 

contexto que traz sentimentos negativos com reflexos à sua 

qualidade de vida. 

A experiência-chave relacionada ao corpo das mulheres que 

vivenciam violência doméstica psicológica é a exposição à dor e ao 

sofrimento. Mulheres idosas percebem os sinais de violência no 

interior desses sentimentos (Band-Winterstein, Eisikovits, 2010).  

Em pesquisa realizada por Band-Winterstein e Eisikovits 

(2010), as participantes relatam sentir insegurança em decorrência 

do tempo em que estão submetidas à violência e pelo sofrimento 

vivenciado.  

Além do sofrimento referente à agressão psicológica advinda 

do familiar, o processo de envelhecimento acompanha a perda 
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constante de pessoas significativas. Em algumas situações o único 

familiar presente é aquele que contribui com a agressão e nesses 

casos a mulher idosa nutre por esse familiar uma dependência 

emocional. Elas referem que esta necessidade de se relacionar com 

o agressor agrava o sofrimento vivenciado por elas. Esse fato 

contribui para que a experiência de violência de mulheres idosas 

seja caracterizada por ser espacialmente estática, na qual a 

violência se inicia e ali permanece (Band-Winterstein, Eisikovits, 

2010). 

Os depoimentos das idosas apontaram que a exposição à 

violência doméstica psicológica tem um impacto negativo à saúde 

física e mental. Uma idosa desta pesquisa relatou ter realizado 

várias endoscopias para investigar suas queixas de epigastralgia e 

em nenhum dos exames foi identificada nenhuma alteração. Esta 

idosa relaciona a queixa à situação de violência que vivencia. Outra 

idosa acredita que todos os seus problemas de saúde estão 

relacionados aos sentimentos provenientes das manifestações de 

violência vividas. Um estudo apoia esses achados na medida em 

que ressalta as múltiplas formas de abuso em idosos, salientando 

que as consequências frequentemente se sobrepõem e se 

confundem com sinais e sintomas relacionados a diversas patologias 

prevalentes nessa faixa etária (Apratto Júnior, 2010). 

Uma pesquisa que objetivou conceituar fenomenologicamente 

a violência contra a mulher idosa apresentou resultados 

corroborados pelos resultados da presente pesquisa. As 

participantes apresentaram aumento da pressão arterial, glicemia 

capilar e colesterol sanguíneo como resultado do nervosismo 

causado pela violência. Uma participante discorreu sobre a 

possibilidade de estar doente sem apresentar nenhum diagnóstico 

de doença. Desse modo, evidenciou-se que as manifestações de 

violência são comparadas e confundidas com doenças crônicas, que 

alteram a qualidade global de vida das vítimas (Band-Winterstein, 

Eisikovits, 2010).  
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As mulheres idosas não costumam distinguir a dor e o 

sofrimento causado por uma doença, da dor e do sofrimento 

causado pela violência, pois essas diferenças são imperceptíveis. As 

idosas apresentam, na maioria dos casos, sinais e sintomas de dor 

em decorrência do processo de senescência (envelhecimento 

natural do corpo), ao contrário das mulheres jovens, que os limites 

entre dor e sofrimento decorrente de violência em relação aos 

relativos às diversas afecções são claramente delineados (Band-

Winterstein, Eisikovits, 2010). 

Os depoimentos mostraram que o cotidiano vivenciado pela 

mulher idosa produz nela uma diversidade de sentimentos 

ambivalentes. A mulher sente-se triste, com raiva, com medo, sem 

sossego, sem paz, agoniada, arrasada e magoada, contudo, ao 

mesmo tempo ela ama o familiar e sente compaixão pelo agressor, 
o que a faz protegê-lo e justificar suas ações.  

Os participantes de uma pesquisa Irlandesa discorreram 

sobre o instinto natural dos pais para proteger seus filhos e manter a 

crença de que eles são pessoas boas, não importa o que façam. 

Nesse sentido, evidenciaram que o considerado abusivo pela 

sociedade em geral, é visto como “normal” no âmbito das relações 

familiares. Os pais aceitam o comportamento, considerado 

inaceitável pelos outros (O`Brien et al., 2011). Essa ação é 

denominada por Schutz como uma atitude natural, ou seja, é um 

pressuposto transmitido de geração em geração. 

A atitude natural é compreendida como a aceitação pelo 

homem do mundo como pressuposto. É pressuposta a presença de 

semelhantes, a vida consciente, a estrutura social e histórica, o 

mundo onde nasceu. Em atitude natural, o homem dá como 

inquestionável, o modo como seus semelhantes se comportam 

diante da sua realidade. Essa realidade é o seu mundo cotidiano 

(Schutz, 2003b). 

As participantes deste estudo manifestaram a necessidade 
de apoio de alguém ou de pelo menos reconhecer em alguém um 
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apoio para uma necessidade futura. A maioria procurou ajuda dos 

familiares e outras esperavam a ajuda de vizinhos, embora nunca 

chegassem a solicitá-la formalmente.  

Um estudo qualitativo realizado com 58 pessoas, em oito 

grupos focais, na Irlanda concluiu que os participantes acreditavam 

que as pessoas mais velhas não apreciam a intervenção de vizinhos 

em sua vida pessoal. Eles não achavam apropriado envolver 

organismos externos, como a polícia ou os serviços sociais nas 

questões domiciliares. Consideraram que os problemas relacionados 

aos integrantes da família, devem ser solucionados no próprio seio 

familiar. Em contrapartida, exemplos de superação com a ajuda e a 

intervenção do serviço social foram citados (O`Brien et al., 2011). 

As experiências são individuais e devem ser compreendidas 

no mundo social e segundo a situação biográfica de cada pessoa. 

No entanto, à medida que os significados vividos individualmente 

são contextualizados na relação intersubjetiva, eles vão 

configurando um sentido social (Schutz, 2003b). Isso significa que à 

medida em que a situação biográfica da mulher idosa muda, suas 

possibilidades de ações e expectativas também podem mudar, 

permitindo que ela deixe de agir naturalmente no ‘mundo da vida 

cotidiano’. Nesse caso, a mudança de expectativa pode estar 

relacionada à possibilidade ou não de apoio formal ou informal. 

O familiar manifesta ações de violência contra a mulher idosa 

e ela reage a esta ação mediante tentativa de enfrentamento, 

recebendo a influência das pessoas com as quais se relaciona no 

mundo da vida, o contexto situacional no qual está inserida. 

Apesar de ser expressivo o número de idosos que sofrem 

todos os tipos de maus-tratos, na maioria dos casos, eles se calam, 

por medo de represália da própria família e/ou cuidador, ou mesmo 

por desinformação. Dessa forma, é possível imaginar que, apesar do 

esforço realizado com vistas à garantia da qualidade das 

informações na detecção das situações de violência, as estimativas 
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de violência doméstica psicológica, podem estar subestimadas 

(Apratto Júnior, 2010). 

A mulher idosa reflete sobre a sua própria vivência de 

violência e pensa na possibilidade de condutas em relação a essa 

situação. Em seguida, ela pensa nas possíveis consequências dessa 

ação em sua vida e na vida dos seus familiares, projetando a sua 

ação no futuro. Com base nessa reflexão, principalmente em relação 

às consequências de sua ação, ela decide qual atitude será 

realizada.  

Nesta pesquisa, poucas mulheres idosas optaram por reagir à 

violência vivenciada. A maioria delas permaneceu imersa na 

situação violenta porque não conseguiu visualizar perspectivas de 

resolução da questão.  

A resposta da mulher idosa diante da ação abusiva por parte 

de um familiar vai ser influenciada pela forma como esta pessoa se 

situa no mundo social. De acordo com a situação biográfica do 

sujeito, têm-se o conjunto de informações que ele recebe de seus 

antecessores. Essas informações, acrescidas das experiências 

diárias, complementam seu acervo de conhecimentos que são 

utilizadas para a compreensão do mundo (Schutz, 2003b). 

Ações efetivas diante de casos de violência doméstica 

psicológica podem ser realizadas por serviços especializados 

compostos por profissionais com conhecimento diverso, contudo, 

capacitados para o atendimento de pessoas que vivenciam essa 

situação. O Centro Forense é um exemplo de serviço com esse 

objetivo. 

O Centro Forense é hoje uma importante ferramenta no 

campo da violência contra o idoso. Ele surgiu pela necessidade da 

existência de um grupo de profissionais (área da saúde, justiça 

criminal e assistência social) responsivo para aconselhar e apoiar as 

pessoas em casos de abuso e negligência. A ciência forense é “a 

aplicação de ciência às perguntas de um sistema legal” (Schneider 

et al., 2010). 
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De um modo geral, a equipe do Centro Forense se encontra 

semanalmente e elabora em conjunto um plano de ação para cada 

caso de violência. Cada membro da equipe executa suas 

particulares atribuições e muitas delas são realizadas em equipe. O 

modelo de Centro Forense permite que o idoso que vivencia alguma 

situação violenta se dirija diretamente ao serviço. O fato de que 

todas as instâncias apresentam uma mesma localização física 

permite um aumento da eficiência na resolução dos casos 

(Schneider et al., 2010). 

Existem diversas barreiras para a implementação de um 

Centro Forense, tais como, a aplicação da lei em si, o financiamento 

da agência, a necessidade de pessoas que realmente compreendam 

as nuanças da violência contra a pessoa idosa, a falta de 

compreensão de outros serviços, como, por exemplo, os serviços de 

Atenção Primária à Saúde (APS) e o relacionamento entre a equipe 

(Schneider et al., 2010).  

Segundo os depoimentos das idosas, a constatação de 

possuir uma rede de apoio fragilizada e insuficientemente 

organizada para a resolução da violência doméstica psicológica, a 

mulher idosa percebe sua impotência diante da situação.  
No estudo de O`Brien (2010) foram constatados diversos 

obstáculos para que os sujeitos pudessem denunciar a situação de 

violência vivenciada. Eles demonstraram uma falta de vontade de 

agir.  Ter que admitir para alguém que seus próprios filhos não os 

tratam bem os impedem de tomar qualquer atitude em seu próprio 

benefício. O medo de que a pessoa possa abusar deles novamente, 

das consequências de denunciar a agressão e o medo de não ter 

quem cuide deles, são fatores que tornam improvável uma pessoa 

mais velha denunciar os abusos vividos. As normas culturais em 

torno da privacidade da família também influenciam na decisão do 

idoso de não reagir. A vergonha, a dor e o medo associados ao 

abuso fazem com que as pessoas se sintam “sem saída”, não 

conseguindo visualizar a resolução da situação. 
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A expressão “sem saída” também foi identificada nos 

fragmentos de falas dos depoentes que participaram da presente 

pesquisa, demonstrando que, apesar terem sido realizadas em 

contextos sociais e culturais diferentes, o sentimento de impotência 

é refletido de forma similar em diferentes realidades.  

A violência pode criar um contexto no qual o lugar onde o 

idoso está inserido perde seu significado. Eles se sentem sozinhos, 

não encontram um lugar para ir (Band-Winterstein, Eisikovits, 2010). 

Esse fato também foi observado entre as participantes da presente 

pesquisa, que não conseguem vislumbrar perspectivas de mudança 

de vida. Algumas idosas, inclusive, acham que seu tempo na terra já 

chegou ao fim e desejam a própria morte, por não se sentirem mais 

parte do mundo, da vida atual.  

As mulheres idosas que vivenciam violência experienciam 

também um contínuo no tempo: algumas olham para suas vidas com 

esperança, enquanto outras, experienciam sofrimento e finitude. 

Outras ainda permanecem confusas, sem uma narrativa clara sobre 

sua relação com o tempo (Band-Winterstein, Eisikovits, 2010).  

Percebendo a complexidade da situação e sua impotência 

diante da violência, a mulher busca formas alternativas não 

concretas, como esperar que um milagre aconteça e o apego a 
Deus se torna uma busca da superação.  

A violência aprisiona as mulheres idosas no tempo, pois elas 

sabem que poderão não alcançar as expectativas que tinham para 

“o avançar” da idade. Apesar das privações emocionais e físicas, as 

idosas têm sonhos. Tais aspirações as ajudam a criar um futuro 

ilusório baseado na espera de que suas vidas mudarão 

inesperadamente (Band-Winterstein, Eisikovits, 2010). 

Os resultados de uma pesquisa com amostra probabilística 

representativa que objetivou descrever o envolvimento religioso da 

população brasileira e identificar a associação da religiosidade com 

variáveis socioeconômicas revelaram que 95% da população 

brasileira refere ter alguma religião, 83% consideram a religião muito 
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importante e 37% referiram participar de serviços religiosos no 

mínimo uma vez por semana. Além disso, altos níveis de 

religiosidade apresentaram associação significativa com o fato de o 

sujeito ser mulher e ser idosa (Moreira-Almeida et al., 2010). Esses 

resultados podem ilustrar a importância da religião para a população 

brasileira, no segmento de mulheres idosas.  

A ação social está vinculada a sua racionalidade, ou seja, aos 

seus objetivos (Schutz, 2003b). É o resultado direto da 

intencionalidade da consciência e a justificativa para esta concepção 

se ancora em um dos pressupostos básicos da fenomenologia: “toda 

consciência é consciência de algo” (Hussel, 1988). 

A intencionalidade da ação é precedida pela reflexão acerca 

dessa ação, que leva o homem (no caso deste estudo, a mulher 

idosa) a colocar entre parênteses a atitude natural e ter a liberdade 

de decidir sobre a sua própria vida. A maioria, diante das 

possibilidades futuras, opta pela ação não concreta, pelo apego a 

Deus como busca de saída e resolução dos seus problemas. 

O apego a Deus reflete o desejo da mulher de modificar a 

situação em que vive e que não aconteceu por meio de medidas 

concretas. Essa mudança de contexto de vida se direciona ao 

desejo comum de que o familiar não continue favorecendo a 

situação de violência, mas que volte a ter o comportamento que 

apresentava antes. 

As ações da mulher idosa que traduzem o contexto vivencial 

(motivos porque) orientam suas expectativas futuras, seus desejos e 

sonhos (motivos para). Os “motivos para” são categorias subjetivas, 

não acessíveis diretamente pelo pesquisador. Identificar esses 

motivos permite a compreensão da vivência, que reflete não apenas 

as ações e motivações passadas, mas também a reflexão sob as 

ações que se configuram no ato antecipado, refletivo, no significado 

subjetivo da ação (Schutz, Luckmann, 2003).  

As participantes desta pesquisa, não vislumbraram concretas 

possibilidades futuras, apresentaram como “motivos para”: mudar a 
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atitude do agressor e afastar-se da situação de violência doméstica 

psicológica. A dificuldade e cronicidade da situação vivenciada e a 

sensação de finitude presente nessa fase da vida, influenciaram a 

pequena gama de possibilidades visualizadas por esse grupo social. 

Inicialmente, as idosas que vivenciam a violência doméstica 

psicológica no domicílio, têm como expectativas mudar a atitude do 
agressor. O amor, a compaixão que as idosas sentem por esse 

familiar e a fé (independentemente da religião) fortalecem a crença 

de que essa pessoa, que ela ajudou a criar, que algumas vezes ela 

criou como seu próprio filho, vai reconhecer que suas atitudes em 

relação a ela são negativas, mudando de atitude e não sendo mais 

agressivos. Algumas idosas, inclusive, referem que os filhos ou 

netos voltarão a ser “as pessoas amáveis que sempre foram”. Falas 

como esta sinalizam o desejo que as idosas têm de que seus 

familiares voltem a ter o comportamento que tinham quando eram 

crianças: “Eu vi este menino nascer, tão bom, tão delicado” (Idosa 

6).  
Algumas mulheres verbalizam o desejo de ajuda para que 

isso acontecesse. Elas desejam que “alguém” aconselhe seus 

familiares, que os ajude a voltar a ser o que eles eram: “pessoas 

boas”! 

Um estudo irlandês mostrou que serviços de suporte para os 

cuidadores de idosos e para os idosos são essenciais para a 

prevenção da violência; serviços aos quais os cuidadores possam 

pedir informação, conselho e suporte. É de grande importância prevê 

instituições que possam receber o idoso quando o cuidador não 

estiver mais apto a oferecer os cuidados que essa parcela da 

população necessita. Aqueles que já cuidaram dos pais ou de algum 

parente referem que compreendem porque os cuidadores podem 

perder o controle, ficar frustrados ou estressados ao cuidar de um 

idoso. Eles referem que os cuidadores podem perder o contato com 

amigos e o “mundo vida” externos, ficando reduzidas as 
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oportunidades de compartilhar seus sentimentos de frustração e 

raiva (O`Brien et al., 2011). 

Uma revisão da literatura realizada sobre a violência 

perpetrada pelo parceiro íntimo acrescenta que a enfermagem pode 

ter uma prática profissional com foco além da identificação e do 

encorajamento da vítima a deixar o agressor, porque algumas 

mulheres não percebem isto como uma opção. Portanto, são 

necessárias estratégias inovadoras de solução para promoção do 

cuidado de mulheres que experienciam violência (Guruge, 2012). 

Apesar da presente pesquisa não se tratar de pessoas em situação 

de violência doméstica pelo parceiro íntimo, algumas idosas 

demonstraram não quererem se afastar do agressor em um primeiro 

momento, demonstrando a necessidade de se pensar em 

estratégias que não se resumam em afastamento do agressor. 

A mulher idosa apresenta especificidades em relação às 

mulheres adultas, como por exemplo: a dependência física, 

emocional e econômica que elas demonstraram, por meio dos 

relatos, apresentar pelo agressor. O fato de o agressor não ser o seu 

companheiro, mas sim, filhos e netos, tornam a situação mais 

delicada, pois as mulheres não desejam punir seus entes queridos, 

mas sim que o seu familiar mude de comportamento.  

Algumas estratégias com foco na reabilitação do parceiro 

íntimo responsável pela situação violenta são adotadas como 

práticas rotineiras em algumas localidades da América do Norte. Um 

programa de 16 semanas que faz parte de um programa amplo 

adotado pela vara da violência doméstica do estado de Ontário, 

Canadá, permite que os agressores (terminologia evitada) tenham a 

oportunidade de analisar as suas crenças e as suas atitudes em 

direção à violência doméstica e a aprender formas não abusivas de 

resolver conflitos (Canadá, 2008).  

Não foram identificadas na literatura, nacional e internacional, 

ações com caráter educativo direcionadas a casos de violência 

contra a pessoa idosa. Relacionado ao contexto brasileiro, não 
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existem registros de programas semelhantes direcionados à nenhum 

tipo de violência.  

Depois de tentativas frustradas de enfrentamento da situação 

buscando sempre a reabilitação do agressor, as mulheres idosas 

começam a mudar as suas expectativas em relação à situação de 

violência. Especialmente, depois da constatação da ineficiência dos 

serviços de saúde e sociais, da falta de suporte direcionado ao 

tratamento do agressor, as idosas começam a esperar apenas que a 

situação acabe, e, nesse caso, a prisão do agressor, começa a ser 

considerada. A idosa deseja afastar-se da situação de violência 

doméstica psicológica.  

Uma pesquisa com abordagem qualitativa, fundamentada na 

Fenomenologia Social de Alfred Schütz realizada com mulheres 

adultas que vivenciam violência doméstica pelo parceiro íntimo, no 

Rio Grande do Sul, Brasil, concluiu que as mulheres esperam acabar 

com a situação de violência que não aceitam, desejam paz e querem 

retomar aos seus planos e suas vidas; têm intenção de se separar 

do companheiro, têm expectativas com relação ao direito de justiça e 

proteção dos filhos (Vieira et al., 2011). Apesar da pesquisa 

conduzida por Vieira et al (2011) ter sido realizada com mulheres 

jovens e a violência ter sido perpetrada pelo parceiro íntimo, as 

expectativas deste grupo de mulheres se assemelha as expectativas 

do grupo de mulheres idosas desta pesquisa no que diz respeito ao 

desejo de se afastar do agressor.  

As idosas da presente pesquisa não perceberam opções de 

mudança, não visualizaram opções de serviços que podem ajudá-las 

a enfrentar a situação de violência. Esse fato pode estar relacionado 

ao fato de que a projeção futura tem um caráter subjetivo e que 

desencadeia uma ação antes da sua ocorrência. Além disso, se 

insere em uma dimensão histórica, porque não está apenas 

relacionada ao passado, mas aberta às possibilidades do futuro. A 

ação é então gerada pela situação biográfica do homem no mundo 

(Schutz, Luckmann, 2003). As expectativas, os desejos, os sonhos 
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estão sempre relacionados às possibilidades concretas. Observam-

se nesta pesquisa, limitadas expectativas da mulher idosa em 

relação à situação de violência vivenciada e isto reflete as 

possibilidades visualizadas pelas mulheres idosas no sentido da 

mudança de contexto vivencial.  

Divergindo dos resultados da presente pesquisa, os idosos da 

Irlanda percebem muitas maneiras para dar suporte àqueles que 

vivenciam violência doméstica psicológica e contribuir para a 

redução das oportunidades de ocorrência desse tipo de violência. 

Eles citam centros comunitários para idosos como uma oportunidade 

de socialização. Consideram importante terem alguém para falar 

sobre o assunto e desejam conhecer seus direitos. Também referem 

à importância do envolvimento do idoso em atividades sociais que o 

favoreça permanecer ativo e participativo. Eles referiram que o 

isolamento e a vitimização têm ocorrido a anos, portanto, qualquer 

intervenção precisa reconhecer este fato (O`Brien et al., 2011).  

Quando as mulheres idosas desejam sair da situação de 

violência, elas não visualizam uma opção de lugar que possa 

acolhê-las. O local recomendado para transferir as mulheres idosas 

que vivenciam violência em suas casas, segundo o Estatuto do 

Idoso, no Brasil, são as instituições de longa permanência (ILPI) 

(Brasil, 2003). 

Entretanto, o resultado de uma pesquisa conduzida no Brasil, 

em 2010, mostra que em 2009, as ILPIs brasileiras atuavam com 

capacidade quase máxima (91,6%). A maioria dessas ILPIs são 

filantrópicas (65,2%), sendo apenas 6,6% públicas. Além disso, as 

ILPIs só atendem 1% da população de idosos (Camarano, Kanso, 

2010). 
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Limitações do estudo  
 

Reconhece-se como uma limitação da presente pesquisa, o 

fato dos resultados só poderem ser generalizados caso haja a 

replicação do estudo em populações semelhantes.  

Esta pesquisa objetivou compreender, com profundidade, 

facetas específicas do fenômeno da violência doméstica psicológica 

vivenciado por um grupo de idosas com características singulares, 

contudo permitiu o desvelar de aspectos subjetivos importantíssimos 

que podem subsidiar a melhoria de práticas profissionais e na 

elaboração e aperfeiçoamento de leis.  
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6 IMPLICAÇÕES PARA A PRÁTICA PROFISSIONAL 

 

O enfermeiro é um dos profissionais que deve estar presente 

na equipe multidisciplinar que atua nas situações de violência de um 

modo geral (Schneider et al., 2010). É a categoria profissional que, 

gradativamente, vem ganhando espaço nessa área por seu 

desempenho no cuidado individual e coletivo (Silva, Silva, 2009).  

O papel do enfermeiro diante do fenômeno da violência 

envolve ações de prevenção do problema e de promoção da saúde 

individual e coletiva (Guruge, Gastaldo, 2008).  

Essas estratégias exigem a incorporação de componentes de 

dentro e de fora do setor da saúde, bem como a colaboração entre 

mulheres e homens, suas famílias, comunidades e prestadores de 

serviços, além dos políticos. Trabalhando em todos os setores e 

fronteiras, os enfermeiros também podem facilitar / coordenar 

campanhas globais e petições para obter o compromisso político 

para resolver esta importante questão global de saúde (Guruge, 

2012). 

Para que isso ocorra, é imprescindível investimento na 

formação dessa categoria profissional com vistas ao 

desenvolvimento de competências que viabilizem as ações 

especificadas. A enfermagem forense constitui-se uma disciplina que 

pode contribuir para a formação do profissional de enfermagem 

nessa área do conhecimento. 

A enfermagem forense foi reconhecida como especialidade 

em 1992 nos Estados Unidos e é realizada rotineiramente naquele 

país. Isto ocorreu também no Canadá, China, Itália e Inglaterra. Foi 

implementada como especialidade no Japão, Canadá, Austrália, 

Suécia e Itália (Silva, Silva, 2009). 

A enfermeira forense atua na coleta de evidências; cuidado às 

vítimas de violência doméstica, estupro, abuso sexual; em casos de 

morte, foca na coleta de evidências para identificar as possíveis 
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causas do óbito; reabilitação de vítimas; educação preventiva em 

hospitais, escolas, saúde comunitária, penitenciárias, serviços 

judiciais, entre outros. No Brasil, a enfermagem forense está em fase 

de implantação e ainda não existe como especialidade (Silva, Silva, 

2009). 

Ainda são poucos os serviços preparados e organizados para 

atender os casos de violência ao idoso no Brasil. A complexidade 

que envolve a questão da violência a essa clientela, exige ações 

capazes de respaldar as inúmeras demandas apresentadas, na 

perspectiva de atenção integral à saúde do idoso (Apratto Júnior, 

2010). 

Os serviços de atenção primária estão preparados para o 

atendimento da demanda de usuários vítimas de violência, pois 

oferece ao cidadão um conjunto de serviços organizados com base 

na equidade e igualdade, exercido por uma equipe multiprofissional 

(com atuação marcante do profissional da enfermagem), além de 

apresentar o agente comunitário de saúde (membro da comunidade) 

que trabalha na perspectiva de favorecer a comunicação entre os 

profissionais de saúde e a comunidade(Apratto Júnior, 2010).  

Contudo, é importante ressaltar que os profissionais da área 

da saúde que atuam na atenção primária brasileira tendem a 

subestimar as situações de violência familiar, especialmente contra a 

pessoa idosa. Considera-se precária a detecção de casos de 

violência nesses serviços, levando-se em conta a elevada frequência 

desse evento e as oportunidades das equipes em suspeitar de sua 

ocorrência. Ressalta-se também que os serviços de saúde têm o 

dever de constituir-se como um local de acolhimento e elaboração 

de projetos de apoio contra a violência à pessoa idosa (Apratto 

Júnior, 2010). 

O primeiro passo para a realização de um trabalho efetivo 

junto às vítimas da violência doméstica psicológica é a capacitação 

profissional de enfermeiros por meio do reconhecimento da 

enfermagem forense como disciplina obrigatória nos currículos de 
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graduação em enfermagem. Outra questão relevante é a criação de 

programas multidisciplinares de especialização nessa área e do 

incentivo à realização de estudos científicos, o que permite o 

desenvolvimento de linhas de pesquisa com consolidação dessa 

área do conhecimento na ciência brasileira.  

Uma vez preparados para o reconhecimento, 

encaminhamento aos serviços adequados e atuação em casos de 

violência doméstica psicológica, independentemente do seu campo 

de atuação profissional, os enfermeiros estarão aptos a preparar a 

sua equipe profissional por meio de educação continuada em saúde. 

Equipes multiprofissionais especializadas podem ser 

constituídas e serviços especializados em atendimento de pessoas 

vítimas de violência podem ser estabelecidos, como por exemplo, 

centros forenses especializados em casos de violência.  

Com profissionais capacitados e com a criação de novos 

serviços de atenção às vítimas de violência pode-se iniciar a 

organização de um sistema capacitado para identificar os casos, 

acolher as vítimas e favorecer um atendimento contínuo e resolutivo 

às pessoas que sofrem/sofreram violência doméstica psicológica.  

A resolutividade também pode está relacionada ao 

desenvolvimento de serviços de suporte às vítimas de violência, 

como por exemplo, a criação de abrigos provisórios e o aumento do 

número de instituições de longa permanência (ILP) públicas (ambos 

proporcionando às vítimas um ambiente seguro onde elas podem 

conviver e compartilhar experiências vividas); além da criação de 

programas educativos para os agressores.  

Programas educativos para agressores, nos casos de 

violência contra o parceiro íntimo, são efetivos em alguns países do 

mundo em relação a não recidiva de ações violentas (Schneider et 

al., 2010). O incremento de pesquisas nessa área poderá trazer 

evidências científicas acerca da efetividade de programas 

educativos para agressores no Brasil. 
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Os resultados do presente estudo podem contribuir para a 

melhoria e aperfeiçoamento qualitativo da prática profissional em 

saúde e em assistência social, pois chama atenção para os aspectos 

intersubjetivos embebidos no fenômeno da violência doméstica 

psicológica contra a mulher idosa. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Esta pesquisa possibilita a compreensão da experiência da 

mulher idosa que vivencia violência doméstica psicológica. A 

utilização da fenomenologia social como âncora para atingir este 

objetivo permite desvelar o contexto de significações presente na 

consciência e expressa no corpo psicofísico da idosa, por meio da 

fala. 

A vivência das mulheres idosas é representada pelo dia a dia 

em relação à violência doméstica psicológica que inclui a compaixão 

pelo agressor, a necessidade de apoio, as tentativas de 

enfrentamento, o sentimento de impotência e o apego a Deus. Além 

disso, expressa expectativas que dizem respeito à mudança de 

comportamento do agressor e ao seu afastamento da situação de 

violência. 

Por sentirem medo e tentarem proteger o agressor de futuras 

intervenções policiais, muitas idosas optam pela omissão de 

informações relacionadas à violência diante do contato com 

profissionais de saúde. Assim sendo, os resultados do presente 

estudo podem ser considerados pelos profissionais de saúde que 

atuam na assistência a esta clientela. 

O profissional da área da saúde deve incluir nos atendimentos 

rotineiros perguntas sobre o relacionamento da mulher idosa com os 

seus familiares. Também podem estar atentos às demonstrações de 

sentimentos negativos e à presença de sintomatologia física não 

relacionada a doenças diagnosticadas. Fornecer informações sobre 

os serviços de saúde, sociais e legais disponíveis em casos de 

violência devem fazer parte da atuação profissional de rotina. 

Diante da detecção de um caso de violência, além da 

notificação, prevista por lei, os profissionais podem realizar 

assistência que inclua a autonomia da pessoa e oferecer o apoio 

desejado e disponível. 
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APÊNDICES 
 
APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 
ESCLARECIDO 
 

 
(Em duas vias, sendo uma para o sujeito da pesquisa) 

 
A senhora __________________________________________________ 

está sendo convidada a participar da pesquisa “VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 
PSICOLÓGICA SOB A PERSPECTIVA DA MULHER IDOSA: UM ENFOQUE NA 
FENOMENOLOGIA SOCIAL”, que tem como objetivo compreender a vivência da 
mulher idosa vítima de violência doméstica psicológica por meio de dados que 
serão coletados com uma entrevista gravada. 

A sua participação não será obrigatória e consistirá em falar sobre a sua 
experiência em relação à violência doméstica psicológica. A qualquer momento, a 
senhora pode desistir de participar do estudo. A senhora não receberá nenhum 
valor e nem precisará pagar para participar da pesquisa. Qualquer gasto 
necessário, será de minha responsabilidade.  

As informações obtidas por meio dessa pesquisa serão publicadas em 
revistas científicas e serão confidenciais. Seu depoimento não será divulgado de 
forma a possibilitar a sua identificação e será guardado durante cinco anos. Após 
esse período, será destruído.  

Ao compreender a experiência de mulheres que vivem situações de 
violência doméstica psicológica podemos, como profissionais de saúde, melhorar 
o atendimento prestado. Este estudo não traz nenhum risco à sua saúde. 

Nós ficaremos com uma cópia desse termo e a senhora receberá uma 
outra, onde consta o meu telefone, e-mail e endereço, podendo tirar suas dúvidas 
sobre a sua participação, além do e-mail e telefone do Comitê de Ética em 
Pesquisa da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo. 

 
 
Eu, 

___________________________________________________________, declaro 
que entendi os benefícios e riscos de minha participação na pesquisa, fui 
informada dos objetivos, de maneira clara e detalhada, e concordo em participar 
do estudo. Recebi uma cópia deste documento e tive a oportunidade de ler e 
esclarecer as minhas dúvidas.  

 
____________________________________________ 

Rafaella Queiroga Souto 
soutorafaellaqueiroga@usp.br 

Tels. (11) 3205-1908/ (11) 82787725 
Rua Tucuna, 659. AP: 91. Perdizes. São Paulo – São Paulo. CEP: 05021 – 

010. 
Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem da Universidade 

de São Paulo – CEP/EEUSP 
edipesq@usp.br / Tels. (11) 3061-7548 
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APÊNDICE B - TERMO DE SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO I 
 

 
 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
ESCOLA DE ENFERMAGEM 

Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 419 - CEP 05403-000 
Tel.: (011) 3061.7601 - Fax: (011) 3061.7615 

São Paulo  -  SP  -  Brasil 
E-mail: enpee@usp.br 

São Paulo, 03 de Outubro de 2012. 
Prezada Senhora; 
 

Solicitamos autorização para o acesso da enfermeira Rafaella Queiroga Souto, 
aluna da Pós Graduação em Enfermagem da Escola de Enfermagem da Universidade 
de São Paulo, junto ao centro de convivência do idoso, visando a realização da coleta de 
dados para a pesquisa intitulada “VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PSICOLÓGICA SOB A 
PERSPECTIVA DA MULHER IDOSA: UM ENFOQUE NA FENOMENOLOGIA SOCIAL”, 
a qual será desenvolvida sob minha orientação.  

Esta pesquisa visa compreender a vivência da mulher idosa que é vítima de 
violência doméstica psicológica e esse objetivo será obtido com análise dos dados 
coletados por meio de uma entrevista aberta e gravada. A compreensão desse 
fenômeno nos permitirá traçar ações de cuidado e atenção à saúde pautadas nas reais 
necessidades dessa demanda que aumenta diariamente concomitantemente ao 
aumento da população idosa e do fenômeno da violência. 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa que utilizará a Fenomenologia Social como 
referencial teórico e metodológico.  

A participação da aluna no Centro de Convivência do Idoso, consistirá em se 
apresentar para as idosas usuárias de referência para a violência, explicar os objetivos 
da pesquisa, apresentar o termo de consentimento livre e esclarecido e caso a idosa 
concorde em participar da pesquisa, será realizada uma entrevista aberta nesse ou em 
outro momento, a depender da preferência da idosa. 

A participação da mulher idosa consistirá em falar sobre a sua experiência em 
relação à violência doméstica psicológica. Não lhe trará custos nem vantagens 
financeiras e não é obrigatória. As informações obtidas por meio dessa pesquisa serão 
confidenciais e asseguramos o sigilo sobre sua participação. A qualquer momento, a 
idosa pode desistir de participar do estudo e os dados não serão divulgados de forma a 
possibilitar a sua identificação. 

Informamos também que o referido trabalho, seguindo os preceitos éticos 
vigentes, será submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem da 
Universidade de São Paulo para apreciação. 

Estamos à disposição, a qualquer tempo, para outros esclarecimentos que se 
fizerem necessários. 

 
Certos de que teremos a vossa atenção agradecemos antecipadamente. 
 

Atenciosamente,  
 

_________________________________________ 
Profa.	  Dra.	  Miriam	  Barbosa	  Aparecida	  Merighi	  

Vice Diretora da Escola de Enfermagem 
Universidade de São Paulo - USP 

 
 
Ilma Sra.  
Sra. Lourdes Ventura 
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania – Prefeitura Municipal de São 
Bernardo do Campo. 
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APÊNDICE C – TERMO DE SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO II        
 

 
 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
ESCOLA DE ENFERMAGEM 

Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 419 - CEP 05403-000 
Tel.: (011) 3061.7601 - Fax: (011) 3061.7615 

São Paulo  -  SP  -  Brasil 
E-mail: enpee@usp.br 

São Paulo, 30 de Janeiro de 2013. 
 

Excelentíssimo Senhor Juiz; 
 

Solicitamos autorização para o acesso da enfermeira Rafaella Queiroga Souto, 
aluna da Pós Graduação em Enfermagem da Escola de Enfermagem da Universidade 
de São Paulo, junto à vara da violência doméstica e familiar contra a mulher, visando a 
realização da coleta de dados para a pesquisa intitulada “VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 
PSICOLÓGICA SOB A PERSPECTIVA DA MULHER IDOSA: UM ENFOQUE NA 
FENOMENOLOGIA SOCIAL”, a qual será desenvolvida sob minha orientação.  

Esta pesquisa visa compreender a vivência da mulher idosa que vivencia a 
violência doméstica psicológica e esse objetivo será obtido com análise dos dados 
coletados por meio de uma entrevista aberta e gravada. A compreensão desse 
fenômeno nos permitirá traçar ações de cuidado e atenção à saúde pautadas nas reais 
necessidades dessa demanda que aumenta diariamente concomitantemente ao 
aumento da população idosa e do fenômeno da violência.  

Trata-se de uma pesquisa qualitativa que utilizará a Fenomenologia Social como 
referencial teórico e metodológico.  

A participação da aluna no referido serviço, consistirá em se apresentar para as 
mulheres idosas, explicar os objetivos da pesquisa, apresentar o termo de 
consentimento livre e esclarecido e caso a idosa concorde em participar da pesquisa, 
será realizada uma entrevista aberta nesse ou em outro momento, a depender da 
preferência da idosa. 

A participação da mulher idosa consistirá em falar sobre a sua experiência em 
relação à violência doméstica psicológica. Não lhe trará custos nem vantagens 
financeiras e não é obrigatória. As informações obtidas por meio dessa pesquisa serão 
confidenciais e asseguramos o sigilo sobre sua participação. A qualquer momento, a 
idosa pode desistir de participar do estudo e os dados não serão divulgados de forma a 
possibilitar a sua identificação. 

Informamos também que o referido trabalho, seguindo os preceitos éticos 
vigentes, foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem da 
Universidade de São Paulo no qual obteve aprovação. 

Estamos à disposição, a qualquer tempo, para outros esclarecimentos que se 
fizerem necessários. 

 
 

Certos de que teremos a vossa atenção, agradecemos antecipadamente. 
 
Respeitosamente,  
 

 
________________________________________ 
Profa. Dra. Miriam Barbosa Aparecida Merighi 

Vice Diretora da Escola de Enfermagem 
Universidade de São Paulo - USP 

Exmo Sr.  
Sr.  Mealis Medeiros Melo 
Vara da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Tribunal de Justiça da Paraíba.  
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APÊNDICE D – TERMO DE SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO III  
 

 

 
 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
ESCOLA DE ENFERMAGEM 

Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 419 - CEP 05403-000 
Tel.: (011) 3061.7601 - Fax: (011) 3061.7615 

São Paulo  -  SP  -  Brasil 
E-mail: enpee@usp.br 

São Paulo, 03 de Outubro de 2012. 
Prezada Senhora; 

 
Solicitamos autorização para o acesso da enfermeira Rafaella Queiroga Souto, 

aluna da Pós Graduação em Enfermagem da Escola de Enfermagem da Universidade 
de São Paulo, junto a Gerência do idoso, visando a realização da coleta de dados para a 
pesquisa intitulada “VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PSICOLÓGICA SOB A PERSPECTIVA 
DA MULHER IDOSA: UM ENFOQUE NA FENOMENOLOGIA SOCIAL”, a qual será 
desenvolvida sob minha orientação.  

Esta pesquisa visa compreender a vivência da mulher idosa que é vítima de 
violência doméstica psicológica e este objetivo será obtido com análise dos dados 
coletados por meio de uma entrevista aberta e gravada. A compreensão deste fenômeno 
nos permitirá traçar ações de cuidado e atenção à saúde pautadas nas reais 
necessidades desta demanda que aumenta diariamente concomitantemente ao aumento 
da população idosa e do fenômeno da violência. 

A participação da aluna no Centro de Referência do Idoso, especificamente no 
Serviço de Violência contra a Pessoa Idosa, consistirá em se apresentar para às idosas 
usuárias de referência para a violência, explicar os objetivos da pesquisa, apresentar o 
termo de consentimento livre e esclarecido e caso a idosa concorde em participar da 
pesquisa, será realizada uma entrevista aberta neste ou em outro momento, a depender 
da preferência da idosa. 

A participação da mulher idosa consistirá em falar sobre a sua experiência em 
relação a violência doméstica psicológica. Não lhe trará custos nem vantagens 
financeiras e não é obrigatória. As informações obtidas por meio dessa pesquisa serão 
confidenciais e asseguramos o sigilo sobre sua participação. Trata-se de uma pesquisa 
qualitativa que utilizará a Fenomenologia Social como referencial teórico e metodológico.  

A qualquer momento, a idosa pode desistir de participar do estudo e os dados 
não serão divulgados de forma a possibilitar a sua identificação. 

Informamos também que o referido trabalho, seguindo os preceitos éticos 
vigentes, será submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem da 
Universidade de São Paulo para apreciação. 

Estamos à disposição, a qualquer tempo, para outros esclarecimentos que se 
fizerem necessários. 

Certos de que teremos a vossa atenção, agradecemos antecipadamente. 
 
Atenciosamente,  
 

_________________________________________ 
Profa.	  Dra.	  Miriam	  Barbosa	  Aparecida	  Merighi	  

Vice Diretora da Escola de Enfermagem 
Universidade de São Paulo - USP 

 
Ilmo Sr.  
Robson Dutra. 
SEMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Campina Grande, PB 
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APÊNDICE E - INSTRUMENTO PARA A COLETA DOS DADOS 
 
Pesquisador(a): Rafaella Queiroga Souto.  Sujeito da Pesquisa: I____. 
N VARIÁVEL CATEGORIAS CÓDIGO 

01 Idade______ 1. (  ) 60 – 79 anos 2. (  ) > 80 anos 3. (  ) 
NR 

 

02 Estado civil 1. (  ) solteiro 2. (  ) casado 3. (  ) separado 
4. (  ) viúvo  
5. (  ) NR 

 

03 Naturalidade 1. (  ) São Paulo 2. (  ) João Pessoa 3. (  ) 
Campina Grande 4. (  ) outro. 
Qual?_________________5. (  ) NR 

 

04 Cidade e Bairro 
que residem 

1. (  ) São Paulo 2. (  ) João Pessoa 3. (  ) 
Campina Grande 4. (  ) outro. 
Qual?_________________5. (  ) NR  

 

05 Zona 1. (  ) Urbana 2. (  ) rural 3. (  ) NR   
06 Tempo que reside 

no atual município 
______ anos. 
______ meses. 

________ 
________ 

07 Escolaridade  
Anos de estudo: 
________ 

1. (  ) analfabeto 2. (  ) alfabetizado 3. (  ) 
fund. incomp  
4. (  ) fund. Comp 5. (  ) médio incomp. 6. (  ) 
médio comp. 7. (  ) superior incomp. 8. (  ) 
superior compl. 9. (  ) NR  

 

08 Números de filhos _______, sendo ____ homens e _____ 
mulheres 

 

09 Quantas pessoas 
residem com a 
senhora? 

_______  

10  Parentesco dessas 
pessoas com a 
senhora. 

1. (  ) filhos 2. (  ) cuidador 3. (  ) parentes 4. 
(  ) outros  
5. (  ) NR 99. (  ) NA. Qual? 
________________________ 

 

11 De quem é a 
residência? 

_____________  

12 Se alugada, quem 
paga pelo aluguel? 

 
_____________ 

 

13 Renda  Idosa: _____________  Familiar: 
______________ 

 

14 Perguntas 
norteadoras 
(gravadas). 

1 - A senhora vivencia violência em casa?  
2 - Quem contribui para este sentimento / 
para esta sensação?  
3 - O que a senhora faz em relação a isto?  
4 - O que a senhora pretende com esta 
ação?  
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ANEXOS 
 
ANEXO I – TERMO DE AUTORIZAÇÃO  
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ANEXO II – TERMO DE AUTORIZAÇÃO II 
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ANEXO III – TERMO DE AUTORIZAÇÃO III 
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ANEXO IV – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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