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VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E JOVENS

No caso brasileiro, a violência que atinge crianças e adoles-
centes tem muitas faces e aqui abordo suas principais manifesta-
ções: estrutural, intra-familiar, institucional e delinqüencial.

� Estrutural

É aquela que incide sobre a condição de vida das crianças e
adolescentes, a partir de decisões histórico-econômicas e soci-
ais, tornando vulneráveis suas possibilidades de crescimento e
desenvolvimento. Por ter um caráter de perenidade e se apre-
sentar sem a intervenção imediata dos indivíduos, essa forma
de violência aparece naturalizada, como se não houvesse nela a
intervenção dos que detêm o poder e a riqueza. A intervenção
específica do setor saúde, nesse sentido, deve ser feita para
reduzir e eliminar as desigualdades em saúde, ampliar o acesso
e a qualidade da atenção. Porém, no âmbito da cidadania, os
profissionais deveriam se engajar nos processos políticos de
transformação social.

A expressão mais cabal desse tipo de violência é o fato de,
dentre as 60 mil crianças e adolescentes brasileiros de 0 a 17 anos
(Censo de 2000 do IBGE), 20 milhões (34,8%) se encontrarem
em situação de pobreza, vivendo em famílias com renda mensal
de até meio salário mínimo per capita. Em regiões mais pobres,
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como o Nordeste, o percentual chega a 58,8%, evidenciando a
gravidade e a persistência das precárias condições de vida em
geral e, sobretudo, da infância e juventude.

A violência estrutural tem várias formas-limite de manifesta-
ção. Três maiores expressões de vulnerabilidade são a existência
de meninos e meninas vivendo ou trabalhando nas ruas; de me-
ninos e meninas trabalhando para sobreviver; da vida de meni-
nos e meninas dentro das instituições de privação de liberdade.

Os vários estudos sobre o fenômeno ‘meninos e meninas de
rua’ revelam que as principais causas dessa situação é a falta
de condições das famílias de mantê-los e os conflitos e violênci-
as do núcleo familiar. No entanto, nas ruas eles convivem com
ameaças às suas próprias vidas, potencial indução ao crime, maus-
tratos praticados por policiais ou por outros, exploração por
comerciantes, seguranças, além de serem estigmatizados como
‘futuros bandidos’.

Em relação ao trabalho infantil, desde 1998, a lei brasileira
permite que crianças, a partir de 14 anos, trabalhem apenas como
aprendizes e, acima dos 16 anos, tenham vínculos formais. Mas
a Constituição determina que menores de 18 anos não podem
trabalhar em horários noturnos (das 22 h até 5 h da manhã) nem
em atividades consideradas perigosas e insalubres. No entanto, o
fenômeno social denominado ‘trabalho infantil’ é hoje uma das
formas de expressão da violência estrutural no país.

Segundo dados do IBGE, na Pesquisa Nacional por Amos-
tra de Domicílios (Pnad) de 2001, havia no Brasil 5.482.515 cri-
anças entre 5 e 17 anos trabalhando. Dessas 2.231.974 (40%)
tinham menos de 14 anos e a maioria (3.570.216) eram meninos.
Dos trabalhadores infantis até 13 anos, grande parte estava em-
pregada na área rural e em atividades agrícolas. De 14 anos para
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cima aumentavam as atividades no setor de serviços e indústrias.
No campo, 77% do trabalho infantil não é remunerado. Nas
áreas urbanas, 16% das crianças e adolescentes realizam ativida-
des domésticas não remuneradas.

As principais ocupações das crianças e adolescentes que tra-
balham no campo são atividades agrícolas. Nas áreas urbanas,
têm empregos como balconistas, ajudantes de pedreiro e em
restaurantes, comércio ambulante, oficinas de carro e serviços
domésticos como babás, diaristas, atendentes e cozinheiras. As
atividades informais urbanas ocorrem em maiores proporções
no Sudeste e Centro-Oeste, onde as crianças vendem frutas, balas
e flores nos sinais de trânsito, engraxam sapatos, lavam pratos
em restaurantes, guardam carros, dentre outras atividades.

Em todos os estados brasileiros, o IBGE, na Pnad de 2001,
ainda encontrou trabalho infantil. O que tem a menor proporção
é o Distrito Federal com 4%, ao passo que o Maranhão ocupa o
primeiro lugar com 22% de suas crianças trabalhando. Não é mera
coincidência o fato de que nesse estado estejam concentrados os
mais elevados índices de desnutrição infantil, de exportação de
mão-de-obra escrava e de desigualdades sociais no país.

Cerca de 88% das crianças até 10 anos, que trabalhavam em
1998, não recebiam qualquer rendimento. Aos 17 anos, a pro-
porção das que não recebiam remuneração descia para 40%.
Ainda que esse quadro tenha melhorado em 2001, as tendências
não são de fácil reversão. O trabalho infantil tem um efeito muito
perverso no desenvolvimento e crescimento das crianças e ado-
lescentes. Aos 17 anos, a defasagem idade-série dos que traba-
lham é de 3,7 anos e a dos que não trabalham, 2,7 anos. Mais
grave que a defasagem citada é o fato de que, aos 17 anos, cerca
de 40% daqueles que trabalhavam estivessem fora da escola, em
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comparação com os 32% dos que não trabalham. Em ambos
os casos, esse mau desempenho escolar geral, que se agrava no
caso de crianças e jovens trabalhadores, é preocupante para a
sociedade brasileira, pois denota problemas sérios de qualidade
do sistema educacional.

Além do significado negativo do trabalho infantil tanto para
o país como para as pessoas, esse quadro tem mais alguns ingre-
dientes de crueldade. Nas áreas urbanas, o trabalho de crianças
nas gangues de tráfico de drogas foi atividade incluída pela
Organização Internacional do Trabalho (OIT) entre as formas
de trabalho infantil intoleráveis, junto com a exploração sexual e
sua escravização. No campo, algumas fazem parte das situações
de escravidão, junto com os pais. No que concerne a problemas de
insalubridade e periculosidade, ambas proibidas pela Constitui-
ção, embora as grandes empresas garantam o cumprimento da
legislação sobre o assunto, as terceirizações de atividades para o
âmbito familiar, por exemplo, como acontece na colagem de
solas de sapatos no setor de produção de calçados, perpetua a
ilegalidade. Além disso, nos canaviais, na cultura do sisal ou nas
plantações de fumo, crianças e adolescentes estão expostos ao
manejo de ferramentas cortantes, ao carregamento de fardos
pesados, ao uso contínuo de agrotóxicos, além de, freqüente-
mente, terem longas jornadas de trabalho.

Os dados citados anteriormente, quando comparados com
os dos últimos dez anos, indicam significativa diminuição (35,0%)
na expansão do emprego da mão-de-obra infantil, evidenciando-
se um esforço nacional para superar o problema. De 1992 a 2001,
quase 3 milhões de crianças deixaram de trabalhar; em 1992, eram
9,7 milhões. Essa queda é fruto de fortes investimentos governa-
mentais, de ONGs, e de organizações internacionais e da imprensa,
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para que sejam cumpridas convenções de Direitos Humanos e o
ECA e para que sejam criados mecanismos para transformar a
situação. No entanto, especialistas concordam que, da mesma for-
ma que no trabalho escravo, não bastam leis, diretrizes e coibições.
A origem secular do trabalho infantil no mundo e, particularmen-
te no Brasil, está, em primeiro lugar, na pobreza, na miséria e na
má distribuição de renda. Em segundo lugar, vem o peso da
cultura rural, sobretudo no sul do país, onde, apesar de as condi-
ções sociais no campo serem bem melhores que as do Nordeste.
Na região Sul, quase metade das crianças e adolescentes, cujos pais
trabalham em atividades agrícolas, também trabalha, em propor-
ções mais elevadas do que as de todas as outras regiões.

A institucionalização é utilizada como meio de se contrapor
ao abandono ou por motivos ditos ‘ressocializadores’. A histó-
ria brasileira mostra a total ineficiência, ineficácia e incompetên-
cia das instituições de internação, cujo objetivo é promover a
recuperação e crescimento infantil e juvenil. Elas próprias são
produtoras de violência física, emocional e de negligência, o que
acontece por múltiplas razões: forma burocrática de organiza-
ção e de atendimento, cujo caráter é impessoal e despersonali-
zante, criando impossibilidade de vínculos e laços significativos;
fechamento para o mundo exterior e monotonia do cotidiano
baseado na disciplina e não nas formas de desenvolvimento dos
sujeitos, gerando pobreza das relações pessoais. Não há priori-
dade dos governos na formação dos jovens que vivem reclusos
por algum tempo nas instituições e, mesmo depois do ECA,
muitas delas continuam a funcionar como verdadeiras prisões.

Ora, as três situações-limite que persistem no país como ver-
dadeiras pontas do iceberg da violência estrutural são a antítese
da proteção integral preconizada pelo ECA.
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� Violência intrafamiliar

As pesquisas sobre violência intrafamiliar, isto é, aquela que
ocorre no lar, têm mostrado que, geralmente, a violência é uma
forma de comunicação e de relação interpessoal. Quando numa
casa se observam maus-tratos e abusos contra algum de seus
moradores, é quase certo que todos acabam sofrendo agres-
sões, embora com diferenciações hierárquicas. Estudos têm
mostrado que as crianças são as maiores vítimas, pois a raiva, os
ressentimentos, as impaciências e emoções negativas dos outros
membros as atingem como se elas fossem válvulas de escape.
Por isso, alguns autores falam que a violência intrafamiliar contra
crianças e adolescentes costuma ser funcional, provocando uma
espécie de homeostase. Sua fragilidade física e de personalidade
as torna alvos fáceis do poder dos adultos.

Levantamentos do IBGE revelam que cerca de 20% das cri-
anças e adolescentes sofrem violência física e 80% dos agresso-
res são seus próprios pais. Vários estudos reafirmam esses dados.
Assis (1994), comenta em uma de suas pesquisas, que, num uni-
verso de 1.328 adolescentes de escolas públicas e particulares,
encontrou a seguinte realidade: 75% dos entrevistados referiram
os irmãos como autores de atos violentos; 40%, a mãe e 45%, o
pai, confirmando a tese da comunicação violenta em determi-
nadas famílias, afetando a todos os membros. A ocorrência de
agressão severa foi mencionada por 40% dos adolescentes.

Do ponto de vista clínico, os agravos provocados por maus-
tratos físicos são freqüentes na pele, nas mucosas, no esqueleto,
no sistema nervoso central, no tórax e no abdome. As lesões
cutâneo-mucosas podem ser devidas a golpes, queimaduras, ar-
rancamento de dentes e de cabelos, mordidas e por armas brancas
ou de fogo. Elas vão desde hiperemia, escoriações, equimoses e
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hematomas até queimaduras de terceiro grau. No esqueleto, as
agressões físicas costumam provocar mutilações e fraturas dos
ossos e dos membros em diferentes estágios de gravidade. No
sistema nervoso central, a violência física é responsável por trau-
matismos crânio-encefálicos que podem ocasionar fraturas dos
ossos do crânio ou hemorragias intracerebrais por causa de sa-
cudidelas e impactos. Muitas crianças sofrem também lesões
oculares e auditivas, levando à invalidez temporária ou perma-
nente e até à morte.

Vários autores vêm associando (obviamente de forma não
linear) punição física a delinqüência, por causa de sentimentos
ambíguos, confusos ou vingativos que ela gera, como angústia,
raiva, ansiedade, medo, terror, ódio e hostilidade.

A violência sexual é uma das formas de abuso freqüentes no
ambiente familiar. Os estudos mostram que as principais vítimas
são meninas, e os agressores são o pai, o padrasto, ou ainda, pes-
soas conhecidas e do relacionamento familiar com a vítima. Essa
forma de abuso costuma ter como conseqüência a gravidez pre-
coce de adolescentes e abortos clandestinos; o abandono do lar
pelas meninas e meninos e o aumento do número de crianças
vivendo nas ruas. Além disso, também tem impacto sobre a saúde
das vítimas, tanto do ponto de vista físico como mental, exterio-
rizando-se a curto, médio e longo prazo. Do ponto de vista físico,
os agravos devem ser observados em todas as áreas envolvidas
nas práticas sexuais, como boca, mamas, genitais, região perineal,
nádegas e ânus. As lesões podem se apresentar como hiperemia,
edema, hematomas, escoriações, fissuras, rupturas, sangramentos,
gravidez precoce e doenças sexualmente transmissíveis.

Do ponto de vista emocional, há uma variedade de sintomas
associados, dependendo da idade, das condições psicológicas
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das vítimas, da sua história anterior, do grau de parentesco com
o abusador e da freqüência e repetição do ato. Observa-se, em
geral, que as vítimas têm mais dificuldade de aprendizagem,
distúrbios de comportamento como dispersão, fobias e terror
noturno, comportamentos autodestrutivos, isolamento social, ati-
tudes erotizadas precoces com interesse por brincadeiras sexuais,
dificuldade para fazer amizades, baixa auto-estima e depressão.

 É difícil quantificar este fenômeno, porque a notificação
é muito discrepante e só ocorre com a intervenção concreta
de terceiros que podem ajudar a vítima a buscar atendimento
ou a denunciar.

A violência psicológica ocorre quando os adultos sistemati-
camente depreciam as crianças, bloqueiam seus esforços de auto-
estima e as ameaçam de abandono e crueldade. Essa forma de
relacionamento, também difícil de ser quantificada, provoca gran-
des prejuízos à formação da identidade, da subjetividade,
gerando pessoas medrosas ou agressivas e que, dificilmente, apor-
tarão à sociedade todo o potencial que poderiam desenvolver.
Essa forma de abuso passa pela forma cultural com que pais e
adultos concebem as crianças e os adolescentes, considerando-
os sua posse exclusiva e acreditando que humilhá-los é a melhor
forma de educar.

O abuso psicológico freqüentemente está associado a distúr-
bios do crescimento e do desenvolvimento psicomotor, intelec-
tual e social. Um ambiente de dominação e humilhação pode
potencializar sintomas de agressividade, passividade, hiperativi-
dade, depressão e de baixa estima; ou ainda, aumentar, nos jo-
vens, as dificuldades de lidar com a sexualidade.

As negligências representam omissão em relação à proteção
integral. Elas se expressam na falta de provimento de alimentos,
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roupas, cuidados escolares e médicos e de outros cuidados ne-
cessários ao desenvolvimento e crescimento infantil e juvenil. A
negligência costuma se apresentar em situações limítrofes entre
pobreza e maus-tratos. Ou seja, uma vez que a negligência se
define pela omissão de cuidados e de atendimento às necessida-
des das crianças, a reconhecida ausência de condições econômi-
cas de famílias em situação de pobreza e miséria dificulta um
julgamento mais preciso entre a prática abusiva e a impossibili-
dade de prover os requisitos para seu crescimento e desenvolvi-
mento. No entanto, também nas classes média e alta, a ausência
real e moral dos pais em relação ao diálogo, ao afeto e à atenção
aos filhos é muito comum, tendo fortes repercussões no com-
portamento infantil e juvenil.

Do ponto de vista físico e afetivo, freqüentemente se encon-
tram, nas crianças negligenciadas, lesões de pele por repetição da
má higiene corporal, desnutrição, calendário vacinal desatualiza-
do, tratamentos médicos inadequados. Por vezes, essas negligên-
cias levam à reincidência de internações, acidentes domésticos
freqüentes, inadequação do nível de escolaridade à idade crono-
lógica, absenteísmo da escola e omissão de atenção e de limites
frente às várias situações do cotidiano.

� Violência delinqüencial

 Sobretudo depois da promulgação do ECA, a opinião pú-
blica e a imprensa nacional se esmeram em colocar um foco de
luz especial sobre a delinqüência juvenil. No último censo do
IBGE sobre o tema realizado em 1997, havia 20.352 adolescen-
tes e jovens de 12 a 20 anos cumprindo medidas socioeducati-
vas (internamento, semi-internamento, escolas especiais, serviços
à comunidade) em todo o país. Num total de 4.245 internados,
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havia 12 meninos para uma menina. Numa sociedade com tan-
tas desigualdades como a brasileira, o fato precisa ser analisado
de forma associada à violência estrutural e à questão de classe,
pois quase a totalidade dos que estão em regime de medida
socioeducativa é composta por meninos e meninas pobres. Nes-
ses casos, combina-se a situação de precariedade social com os
preconceitos e as dificuldades, por parte dos jovens, de pensar
um projeto de vida, fora das condições estruturais desfavorá-
veis. Sobretudo nas grandes cidades, muitos ficam entre a esco-
lha de inserção no mercado varejista de drogas, no subemprego
ou nos empregos desqualificados, pois é também aos mais po-
bres que faltam estudos formais e qualificação profissional.

Um ponto importante a ser observado é que a magnitude da
delinqüência infanto-juvenil é muito menor do que a reação
da sociedade contra ela, o que também é um fenômeno univer-
sal e histórico. Estudo de Assis (1999) revela que no ano de 1994
havia 134 infratores jovens de 12-17 anos para cada 100.000
habitantes no Rio de Janeiro, enquanto na cidade Nova York a
relação era de 1.045 para cada 100.000. Outros estudos têm
mostrado que, em todas as sociedades e em todos os tempos,
os adolescentes e jovens são os grupos sociais mais rebeldes e
que mais infringem as leis sociais.

A questão da violência infanto-juvenil que se expressa na de-
linqüência, anteriormente relegada ao escopo da segurança pú-
blica, hoje invade o lar das famílias brasileiras através da mídia e
do ‘aprisionamento domiciliar’ que a população vem vivenciando
em resposta à insegurança do espaço comunitário. Alcançou os
profissionais de saúde diretamente, ao fragilizar ainda mais os
serviços públicos de atendimento e ao complexificar o atendi-
mento cirúrgico. Aos pediatras, a situação de exacerbação dos
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conflitos sociais e, em particular, da delinqüência juvenil, trouxe
à baila a noção de que seus pacientes não são apenas vítimas
frágeis, mas, às vezes, cometem violências e brincam com armas
poderosas de destruição. Novas fontes de informação e de re-
flexão tornaram-se necessárias para que se possa dar um atendi-
mento adequado à situação da sociedade atual, em que, a maio-
ria dos agravos à saúde se deve ao estilo de vida e muito menos
a processos biológicos.

A conexão entre violência familiar e escolar também deve ser
foco do setor saúde. Estudos têm identificado que adolescentes
agredidos fisicamente em casa correm quatro vezes mais risco de
serem diagnosticados como agressivos na escola. Profissionais de
saúde e de educação precisam ter mais conhecimento que os ha-
bilitem a diagnosticar e a enfrentar os problemas trazidos pelos
jovens, muitas vezes como um pedido de socorro.

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

A violência contra a mulher para ser entendida precisa ser
vista sob a perspectiva de gênero. Gênero diz respeito a relações
de poder e à distinção entre características culturais atribuídas a
cada um dos sexos e a suas peculiaridades biológicas. As carac-
terísticas de gênero se fundam na hierarquia e na desigualdade
de lugares sexuados. A violência de gênero distingue um tipo de
dominação, de opressão e de crueldade estruturalmente cons-
truído nas relações entre homens e mulheres, reproduzido na
cotidianidade e subjetivamente assumido, atravessando classes
sociais, raças, etnias e faixas etárias.

A expressão violência de gênero deve muito de sua força ao
movimento feminista que, junto com a politização da questão
ambiental, constituem os dois mais importantes movimentos
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sociais do século XX. A partir da segunda metade desse século,
sua estratégia de ação se centrou na desconstrução das seculares
raízes culturais da inferioridade feminina e do patriarcalismo, nas
denúncias das diversas formas de violência, nas tentativas de
modificar as leis que mantinham a dominação masculina e na
construção de novas bases de relação, protagonizadas por meio
de mudanças de atitudes e de práticas nas relações interpessoais.
A vitimização da mulher no espaço conjugal, por exemplo, foi
um dos maiores alvos da atuação do movimento feminista que
nos últimos cinqüenta anos vem buscando desnaturalizar os abu-
sos, os maus-tratos e as expressões de opressão. Assim, proble-
mas que, até então, permaneciam como segredos do âmbito
privado – ‘em briga de marido e mulher, ninguém mete a
colher’ – passaram a ter visibilidade social.

Violência de gênero

A violência de gênero, embora diga respeito a relações que
envolvam homens e mulheres, incide principalmente sobre as
pessoas do sexo feminino e constitui uma questão de saúde pú-
blica, além de ser uma violação explícita dos direitos humanos.
Estima-se que esse problema cause mais mortes às mulheres de
15 a 44 anos que o câncer, a malária, os acidentes de trânsito e as
guerras. Há uma estimativa brasileira de que pelo menos 35%
das queixas levadas pelas mulheres aos serviços de saúde este-
jam associadas a violências que sofrem, preferencialmente nas
relações conjugais. Essas várias formas de opressão, de domina-
ção e de crueldade incluem assassinatos, estupros, abusos físicos,
sexuais e emocionais, prostituição forçada, mutilação genital, vio-
lência racial e outras. Os perpetradores costumam ser parceiros,
familiares, conhecidos, estranhos ou agentes do Estado. Por ser
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a forma de violência de gênero mais freqüente na sociedade
brasileira é dela que falarei a seguir.

Para conceituar a violência contra a mulher, fundamento-me
aqui em uma definição da Sociedade Civil Bem-Estar Familiar no
Brasil (Bemfam), que resume um conjunto de conceitos hoje vi-
gentes: qualquer ato de violência baseada no gênero que resulta,
ou que provavelmente resultará em dano físico, sexual, emocional ou
sofrimento para as mulheres, incluindo ameaças, coerções ou pri-
vação arbitrária da liberdade, seja na vida pública ou privada.

A violência contra mulheres, em sua maioria, se exprime na
esfera privada, embora, mostram as feministas, o âmbito priva-
do seja político também. Por exemplo, manifesta-se no seio da
família com a violação incestuosa, com as mutilações genitais,
com o infanticídio, com a preferência pelo filho homem, com
os casamentos forçados. Dentro do casamento, expressa-se na
relação por meio do estupro conjugal, pelas pancadas, pelo con-
trole psicológico, pelo proxenetismo, pelo crime de honra ou, às
vezes, pelo assassinato da esposa.

No domínio público, a violência se manifesta pelo assédio se-
xual e moral no trabalho, pelas agressões sexuais, pelo estupro,
pelo tráfico sexual, pelo uso da mulher na pornografia, pela escra-
vidão e pelas esterilizações forçadas, dentre outras. Todas essas
expressões, freqüentemente, são toleradas, silenciadas, desculpa-
das pela dependência das mulheres em relação aos homens ou
por explicações psicologizantes inaceitáveis, tais como: os homens
são incapazes de controlar seus instintos, os estupradores são do-
entes mentais, as mulheres gostam de homens agressivos.

A violência com desfecho fatal cometida contra as mulheres,
em nível mundial, tem apresentado menor impacto quando com-
parada com a que vitimiza o sexo masculino. Em 2000, no mundo
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inteiro, 5 milhões de pessoas morreram por causas externas, e a
mortalidade masculina foi duas vezes mais alta do que a feminina.
Entretanto, em algumas regiões, as taxas de mortes femininas por
suicídio e queimaduras são mais elevadas do que as mortes mascu-
linas. Na China, por exemplo, as taxas de suicídio feminino chegam
a ser duas vezes maiores do que as da população masculina.

A violência de gênero vitimiza a mulher por razões conju-
gais, sexuais ou culturais. Por exemplo, são conhecidos internaci-
onalmente o assassinato de recém-nascidas na China e os crimes
de honra em Marrocos e na Jordânia. Na sociedade brasileira,
os homicídios provocados nas relações de gênero também ocor-
rem e são bastante comuns. No entanto, o que mais provoca
sofrimento às mulheres são as lesões e traumas de que são víti-
mas nas interações cotidianas e naturalizadas.

Os termos utilizados para caracterizar as várias formas de
violência contra a mulher no Brasil são os mesmos definidos no
item “Natureza da violência” (capítulo 8), em que conceituo vi-
olência física, sexual, psicológica e negligências. Acrescento, a se-
guir, exemplos que ocorrem na realidade do país e devem ser
vistos como as formas mais habituais.

Violência sexual

� Forçar relações sexuais quando a mulher está com alguma
doença, colocando sua saúde em risco;

� Forçar relações sexuais, em geral;
� Estuprar e assediar sexualmente;
� Produzir gestos e atitudes obscenas nas relações com as

mulheres;
� Discriminar a mulher por sua opção sexual.
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Violência física

� Agredir deixando marcas como hematomas, cortes, arra-
nhões, manchas e fraturas;

� Quebrar seus objetos, utensílios e móveis;
� Rasgar suas roupas;
� Esconder ou rasgar seus pertences e documentos;
� Trancar a mulher em casa.

Violência emocional e psicológica

� Humilhar e ameaçar sobretudo diante de filhos e filhas;
� Impedir de trabalhar fora, de ter sua liberdade financeira e

de sair;
� Deixar o cuidado e a responsabilidade do cuidado e da

educação dos filhos e das filhas só para a mulher;
� Ameaçar de espancamento e de morte;
� Privar de afeto, de assistência e de cuidados quando a mu-

lher está doente ou grávida.

Violência psicológica

� Ignorar e criticar por meio de ironias e piadas;
� Ofender e menosprezar o seu corpo;
� Insinuar que tem amante para demonstrar desprezo;
� Ofender a moral de sua família;
� Desrespeitar seu trabalho de cuidado com a família ou

fora de casa;
� Criticar de forma depreciativa e permanentemente sua atu-

ação como mãe e mulher;
� Usar linguagem ofensiva.
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Violência social

� Oferecer menor salário que ao homem, para o mesmo
trabalho;

� Discriminar por atributos de gênero ou por aparência;
� Assediar sexualmente ou moralmente;
� Exigir atestado de laqueadura ou negativo de gravidez para

emprego;
� Promover e explorar a prostituição e o turismo sexual de

meninas e de adultas.

VIOLÊNCIA CONTRA IDOSOS

Segundo a Rede Internacional para a Prevenção dos Maus-
Tratos contra o Idoso, a violência contra esse grupo social é um
ato (único ou repetido) ou omissão que lhe cause dano ou afli-
ção e que se produz em qualquer relação na qual exista expecta-
tiva de confiança.

O conceito de maus-tratos usado pela citada Rede designa os
abusos físicos, psicológicos, sexuais, os abandonos, as negligências,
os abusos financeiros e as manifestações de autonegligências.

� Abuso físico, maus-tratos físicos ou violência física são ex-
pressões que se referem ao uso da força física para compelir os
idosos a fazerem o que não desejam, para feri-los, provocar-
lhes dor, incapacidade ou morte.

� Abuso psicológico, violência psicológica ou maus-tratos
psicológicos correspondem a agressões verbais ou gestuais com
o objetivo de aterrorizar os idosos, humilhá-los, restringir sua
liberdade ou isolá-los do convívio social.

� Abuso sexual, violência sexual são termos que se referem
ao ato ou ao jogo sexual de caráter homo ou heterorelacional,
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utilizando pessoas idosas. Esses abusos visam a obter excitação,
relação sexual ou práticas eróticas por meio de aliciamento, vio-
lência física ou ameaças.

� Abandono é uma forma de violência que se manifesta pela
ausência ou deserção dos responsáveis governamentais, institu-
cionais ou familiares de prestarem socorro a uma pessoa idosa
que necessite de proteção.

� Negligência refere-se à recusa ou à omissão de cuidados
devidos e necessários aos idosos, por parte dos responsáveis
familiares ou institucionais. A negligência é uma das formas de
violência contra os idosos mais presente no país. Ela se mani-
festa, freqüentemente, associada a outros abusos que geram
lesões e traumas físicos, emocionais e sociais, em particular,
para as que se encontram em situação de múltipla dependência
ou incapacidade.

� Abuso financeiro e econômico consiste na exploração im-
própria ou ilegal dos idosos ou ao uso não consentido por eles
de seus recursos financeiros e patrimoniais. Esse tipo de violên-
cia ocorre, sobretudo, no âmbito familiar.

� Autonegligência diz respeito à conduta da pessoa idosa que
ameaça sua própria saúde ou segurança, pela recusa de prover
cuidados necessários a si mesma.

A partir da literatura internacional se sabe que a violência contra
a população idosa é também problema mundial. Estudos de
diferentes culturas e de cunho comparativo entre países têm de-
monstrado que pessoas de todos os status socioeconômicos,

etnias e religiões são vulneráveis aos maus-tratos que ocorrem
na velhice. Esses mesmos estudos mostram que uma pessoa de
idade, vítima de violência, costuma sofrer simultaneamente vári-
os tipos de maus-tratos, sendo os mais comuns, os de ordem
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física, psicológica, econômica e negligências. É de conhecimento
de todos os pesquisadores que trabalham analisando arquivos de
emergências hospitalares e de institutos médico-legais a existên-
cia de ações violentas contra idosos, como bases de lesões e
traumas físicos, mentais e emocionais.

Os tipos de violência que a população idosa sofre coincidem
com a violência social que a sociedade brasileira vivencia e pro-
duz nas suas relações e introjeta na sua cultura.

Os dados quantitativos retirados do Sistema de Informação
de Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde mostram que
óbitos de idosos por violências e acidentes ocupam o sexto lu-
gar no seu perfil de morbi-mortalidade. No ano 2000, morre-
ram 13.436 idosos por acidentes e vítimas de violências no país,
significando, por dia, cerca de 37 óbitos, dos quais 8.884 (66,12%)
foram de homens e 4.552 (33,87%) de mulheres.

Os acidentes de trânsito e as quedas são as principais causas
de mortes violentas das pessoas desse grupo etário. Embora
ambas subcausas poderiam ser interpretadas como algo ‘não
intencional’ por parte de outrem, o aprofundamento dos estu-
dos evidencia uma confluência de fatores apontando negligênci-
as e maus- tratos. Por exemplo, as quedas podem ser atribuídas
a vários fatores: fragilidade física, uso de medicamentos que
costumam provocar algum tipo de alteração no equilíbrio, na
visão ou estão associadas à presença de enfermidades como
osteoporose. Mas costumam também ser fruto da omissão e de
negligências dos que deveriam prestar assistência nas casas, nas
instituições e nas comunidades em que os idosos vivem.

No trânsito, os idosos passam por uma combinação de des-
vantagens: dificuldades de movimentos, próprias da idade, se
somam à muita falta de respeito e mesmo a violências impingi-

VIOLÊNCIA E SAÚDE-Minayo-MIOLO.pmd 31/5/2010, 18:07100



 101[

das por motoristas e a negligências do poder público. Uma das
grandes queixas dos idosos se refere às longas esperas nos pon-
tos de ônibus e aos arranques cometidos por motoristas que
não os esperam se acomodar nos assentos. Estudos qualitativos
têm mostrado que uma das formas de violência social e relacio-
nal da qual as pessoas mais velhas mais se ressentem é a forma
como são tratadas nas travessias e nos transportes públicos, sen-
do objeto de humilhação e de discriminação.

 Acidentes de trânsito, quedas e homicídios correspondem a
quase 63% de todas as causas de mortes violentas de idosos no
Brasil. Sozinhos, os homicídios correspondem a cerca de 10%
do total dessas mortes. A ocorrência de vitimização por homicí-
dios nessa faixa etária segue o padrão brasileiro dos outros gru-
pos de idade, quando observado a partir da perspectiva de gê-
nero: morrem mais homens que mulheres. A diferença é de
18,0/100.000 homens para 7,0/100.000 mulheres.

As taxas de suicídio entre os idosos são muito mais significa-
tivas do que a média para a população brasileira. Enquanto para
o Brasil, em todas as idades, as taxas oscilam entre 3,5/100.000
e 4,0/100.000, em idosos elas correspondem a 7,5/100.000 e
mostram leve tendência de crescimento. Nos países europeus,
muitas investigações atribuem às elevadas taxas ao isolamento
social, à desistência da vida quando, no caso dos casais, morre
um dos cônjuges e, ainda, à emergência de enfermidades crôni-
cas graves como o câncer, que as pessoas preferem não enfren-
tar. Como nos homicídios, os homens se suicidam mais que as
mulheres, a diferença é de duas vezes mais para os primeiros.

No Brasil, as informações sobre doenças, lesões e traumas
provocadas por causas violentas em idosos ainda são pouco
consistentes, fato observado também na literatura internacional
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que ressalta uma subnotificação de 70% em todo o mundo.
Apesar disso, a análise do Sistema de Informações Hospitalares
(SIH) do SUS revela que no ano 2004 foram realizadas 108.169
internações de idosos por causas violentas e acidentes, sendo
que 55,38% se deveram a quedas; 9,91% a acidentes de trânsito,
sobretudo a atropelamentos; 2,86%, a agressões e 0,65% a le-
sões autoprovocadas.

Ao contrário dos dados de mortalidade, as mulheres (58.416)
utilizam mais os serviços por motivos de violências e acidentes
do que os homens (49.753). O peso maior é das quedas, vindo,
em segundo lugar, os acidentes de trânsito. A mortalidade dos
velhos que se internam em conseqüência de acidentes e violências
também é muito mais elevada (5,42/100.000) do que na popu-
lação em geral, (2,69/100.000). Autores nacionais e internacio-
nais ressaltam a existência de uma razão de três quedas não fatais
para cada queda fatal. E observam que a elevada relação entre
mortes e lesões também costuma ser uma expressão de vários
tipos concomitantes de maus-tratos por parte dos familiares ou
dos cuidadores, dentro dos lares ou nas instituições de abrigo.
Pelo menos um terço do grupo de idosos acima de 60 anos que
vive em casa e a metade dos que vivem em instituições sofrem
pelo menos uma queda anual. A fratura de colo de fêmur é a
principal causa de hospitalização e metade dos idosos que so-
frem esse tipo de lesão falece no período subseqüente de um
ano. Grande parte dos que sobrevivem fica totalmente depen-
dente dos cuidados de outras pessoas, o que representa altos
custos financeiros e sociais.

Como já foi dito, as violências contra os idosos são muito
mais intensas, disseminadas e presentes na sociedade brasileira
que os dados epidemiológicos conseguem revelar. A violência
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estrutural, a violência institucional e a violência familiar, das quais
os idosos são vítimas, ocorrem simultaneamente, pois assim como
as crianças e os adolescentes, eles constituem um grupo muito
vulnerável, sobretudo nos casos de múltiplas dependências e inca-
pacidades. Dentre os problemas mais freqüentes ressalto:

� Abusos financeiros e econômicos

Como não há dados nacionais, usarei informações da Pes-
quisa do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, consolidando
dados da Delegacia Especializada de Proteção ao Idoso de São
Paulo. Essa investigação comprova que mais de 60% das quei-
xas desse grupo à polícia se referem a disputas dos familiares
pela posse de seus bens ou por dificuldades financeiras das fa-
mílias em arcar com a sua manutenção. Os abusos geralmente
são cometidos por familiares, em tentativas de forçar procura-
ções que lhes dêem acesso a bens patrimoniais dos idosos; na
realização de vendas de bens e imóveis sem o seu consentimen-
to; por meio da expulsão deles do seu tradicional espaço físico e
social do lar ou por seu confinamento em algum aposento míni-
mo em residências que, por direito, lhes pertencem, dentre ou-
tras formas de coação. As queixas de abuso econômico e finan-
ceiro se associam às várias formas de maus-tratos físicos e psi-
cológicos que produzem lesões, traumas ou até a morte.

Mas os abusos econômicos e financeiros são muito mais
universais. Eles ocorrem, direta ou indiretamente, também,
nas relações com o próprio Estado, frustrando expectativa
de direitos ou se omitindo na garantia dos mesmos. Acon-
tecem, freqüentemente, nos trâmites para aposentadorias e
pensões e, sobretudo, nas demoras de concessão ou corre-
ção de benefícios devidos, mesmo depois de 1994, quando
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a Lei 8.8.42 lhes passa a garantir prioridade de atendimento
em órgãos públicos e privados. Nas delegacias de atenção e
proteção ao idoso e nos núcleos de atendimento do Minis-
tério Público, uma das solicitações mais reincidentes é que
os agentes colaborem na solução de problemas com apo-
sentadorias e pensões.

A violência estrutural reúne os aspectos resultantes da desi-
gualdade social, da penúria provocada pela pobreza e pela mi-
séria e a discriminação que se expressa de múltiplas formas.
No Brasil, apenas 25% dos idosos aposentados vivem com
três salários mínimos ou mais. Portanto, a maioria deles é real-
mente pobre, morando com famílias pobres e miseráveis.
Embora a questão social seja um problema muito mais amplo
do que o que aflige os mais velhos, esses constituem um grupo
muito vulnerável, por causa das limitações impostas pela ida-
de, pelas injunções das histórias de perdas, problemas de saúde
e de dependência.

A violência institucional no Brasil ocupa um capítulo muito
especial. Ela é particularmente atualizada e reproduzida pelo
Estado, por instituições públicas de prestação de serviços e por
entidades públicas e privadas de longa permanência, no atendi-
mento ao idoso.

No nível das instituições de prestação de serviços, as de saúde,
assistência e previdência social (as que pela Constituição configuram
o sistema de seguridade social) são campeãs de queixas e reclama-
ções. Homens e mulheres pobres que não têm condições de optar
por outros serviços, são os que mais sofrem. Muitos idosos verba-
lizam a idéia de que ser aposentado significa ser maltratado pelo
sistema social de assistência pública. As longas filas, a comunicação
confusa e impessoal, a falta de uma relação compreensiva com quem
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precisa de cuidados constituem expressões dessa violência.
Em grande parte das instituições (clínicas e asilos) de longa

permanência, a violência institucional é freqüentemente naturali-
zada. Uma das formas mais cruéis da violência reproduzida nesses
estabelecimentos se expressa na destituição do poder e da von-
tade e na despersonalização dos idosos que aí vivem. A cruelda-
de da rotina de muitas delas costuma criar uma combinação de
várias formas de violência: abandono familiar, negligência do
Estado e abusos dos funcionários e donos. O caso da Clínica
Santa Genoveva no Rio de Janeiro serve de exemplo dessa si-
nergia de maus-tratos. Nela morreram 156 pacientes em 1996,
em conseqüência de problemas nutricionais e de falhas na assis-
tência médica, do abandono dos familiares e da omissão do
Estado. A situação que se dramatizou nessa mortalidade coletiva
vinha se repetindo havia mais de dez anos.

� Violência familiar

Este tipo de violência contra idosos é um problema naci-
onal e internacional. Pesquisas feitas em várias partes do mundo
revelam que cerca de dois terços dos agressores são filhos e
cônjuges. São particularmente relevantes os abusos e negli-
gências que se perpetuam por choque de gerações, por pro-
blemas de espaço físico e por dificuldades financeiras que
costumam se somar a um imaginário social que considera a
velhice como ‘decadência’ e os idosos como ‘descartáveis’.
Todos os estudos existentes ressaltam a relevância de tocar
nesse tema, pelo fato de que os cuidados com a pessoa idosa
continuam a ser, na maioria das sociedades, responsabilidade
das famílias. No Brasil, mais de 95% das pessoas acima de 60
anos estão morando com parentes ou vivem em suas próprias
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casas. E a violência familiar é enfatizada nos estudos brasilei-
ros e internacionais como a mais freqüente forma de abuso
contra os idosos.

Em geral os processos de agressão familiar têm as seguintes
características: 1) o(a) idoso(a) vive na mesma casa que a vítima;
2) é um filho ou parente, dependente financeiramente do idoso
de idade avançada; 3) o(a) idoso(a) é dependente da família para
a manutenção e sobrevivência; 4) o(a) idoso(a) ou ou outra pes-
soa da família é um adicto a álcool ou a outras drogas; 5) o(a)
idoso(a) tem ou manteve, ao longo da vida, vínculos afetivos
frouxos com os familiares; 6) os familiares ou a pessoa idosa se
isolam socialmente; 7) o(a) idoso(a) é ou foi muito agressivo(a)
nas relações com seus familiares; 8) a pessoa idosa ou seus cui-
dadores têm história de violência intrafamiliar; 9) os cuidadores
são ou foram vítimas de violência familiar, padecem de depressão
ou de qualquer tipo de sofrimento mental ou psiquiátrico. Den-
tre todos os fatores de vulnerabilidade dos idosos, a grande
maioria dos estudiosos ressalta a forte associação entre maus-
tratos e dependência química. Pesquisas mostram que os agres-
sores físicos e emocionais dos idosos costumam usar álcool ou
outras drogas numa proporção três vezes mais elevada que os
não abusadores.

Todas as investigações mostram também que, no interior da
casa, as mulheres, proporcionalmente, são mais abusadas que os
homens e, ao contrário, na rua, eles são as vítimas preferenciais.
Em ambos os sexos, os idosos mais vulneráveis são os depen-
dentes física ou mentalmente, sobretudo quando apresentam
problemas de esquecimento, confusão mental, alterações no sono,
incontinência, dificuldades de locomoção, necessitando de cui-
dados intensivos em suas atividades da vida diária. Como resul-
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tado dos abusos e maus-tratos, muitos idosos passam a sentir
depressão, alienação, desordem pós-traumática, sentimentos de
culpa e negação das ocorrências e situações que os vitimam e a
viver em desesperança.

O Brasil possui hoje o Estatuto do Idoso, uma lei em que
todos os direitos desses brasileiros são reconhecidos e reafirmados.
Promulgado em 2003, uma de suas mais importantes contribui-
ções é o reconhecimento do lugar, do papel e do protagonismo
da pessoa idosa na construção da sociedade brasileira.
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