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RESUMO 
 
O artigo pauta-se em estudos que tratam da promoção de uma Cultura da Paz, na busca 
por maior exposição da violência generalizada sofrida pelos idosos em nossa sociedade e 
no seio dessas organizações mais particularmente, para que se possa fazer frente à 
questão, por meio de um olhar atento para os relacionamentos que se estabelecem nesse 
universo. No contraponto entre duas pesquisas sobre a vida nesses residenciais e apoiado 
nos estudos sobre a temática, permite pensar, do ponto de vista  da comunicação 
organizacional e relações públicas, visando o enfrentamento das violências que podem se 
apresentar nesse âmbito, na busca por uma melhor qualidade de vida e de convivência 
para os sujeitos e públicos que interagem nessas organizações e para que essas cumpram 
seu papel de acolhimento efetivo para aqueles que dela vierem a necessitar. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Cultura para a paz; violência contra idosos; instituições de longa 

permanência, comunicação organizacional; relações públicas 

.INTRODUÇÃO 
 

O artigo busca trazer um olhar para as Instituições de Longa Permanência para 

Idosos (ILPIs) motiva-se primeiramente pela abordagem de estudos que tratam, de 

maneira mais abrangente, de uma cultura da paz. A questão se torna premente diante de 

expressões da violência nos mais variados campos, gerando implicações para uma grande 

massa de indivíduos como nos casos das guerras, conflitos étnicos e religiosos. Situações 

que tem gerado movimentos migratórios em nível global, destruição de patrimônios 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Relações Públicas e Comunicação Organizacional, XXI Encontro dos Grupos de 
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Ciências da Comunicação pela  ECA-USP, e-mails: cintialie@puc-campinas.edu.br e acintialie@gmail.com. 
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culturais históricos, como também colocado em atenção a comunidade mundial pelos 

conflitos entre potências ou testes no campo armamentista. 

No entanto, abarcar a violência sob os códigos da guerra e disputas de âmbito 

macro, como no caso dos fenômenos mencionados, torna-se visão restrita diante de seus 

meandros e distintas formas de realização, como nos lembram autores da área (Pureza, 

2000; Galtung 2003).  

É assim que, para uma cultura da paz, importa também pensar nas expressões da 

violência em âmbitos menores, a partir de sua inscrição como um processo que se constrói 

imbricado às práticas cotidianas dos sujeitos, nos mais diversos campos de sua 

experiência e prática de vida.  

Nesse sentido, importa para nós pensar a realidade interna das organizações. 

Tomada menos abrangente, quando se tem como referência os grandes conflitos 

mundiais, mas não menos rica no que tange ao estudo e à explicitação de mecanismos e 

relações de poder e de sujeição a que podem ser submetidos os indivíduos na sociedade 

contemporânea. 

 Localizando melhor nosso ponto de abordagem, o artigo estreita seu escopo para 

um tipo de organização específica que se prolifera nos últimos tempos, que são os 

residenciais e instituições de longa permanência para idosos (ILPIs). Para isso, aborda 

formas de violência em nossa sociedade e também e mais especificamente a violência 

sofrida por idosos, na busca por maior visibilidade para o tema, que é de importância 

crescente quando se considera o aumento da proporção de idosos na população, o maior 

número de pessoas longevas e as diferentes configurações familiares que alteraram o 

perfil de cuidadores informais. 

 Para que se possa fazer frente à questão, é importante que se tenha um olhar atento 

para os relacionamentos que se travam nessas organizações, em geral de pequeno porte e 

de cultura informal e em grande parte pouco preparadas para a escuta dos sujeitos 

envolvidos no processo de cuidado, como pede um tratamento digno e atento que a 

população idosa, nesses e em outros ambientes, cada vez mais requer. 

Como locais de prestação de serviços especializados, esses lares envolvem 

diferentes grupos de sujeitos ou públicos em seu cotidiano, necessitam de 

profissionalização e olhar como organização que são: sua finalidade, papeis que exercem 

seus integrantes e tratamento conferido, não apenas aos residentes, como a outros que 
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também fazem o dia a dia da organização, como cuidadores, familiares e outros 

profissionais envolvidos.  

É assim que em seu percurso esse artigo trata inicialmente do enfoque sobre uma 

Cultura da Paz, mas também das formas de violência em suas configurações 

contemporâneas. Para tal abordagem, entre outros autores, tomam-se principalmente os 

estudos de Pureza (2000) e Galtung (2003).  

Na sequência, buscamos apoio em estudo que trata especificamente da violência 

contra idosos, a partir de revisão bibliográfica feita por  Johannesen e Logiudice (2013) 

que, embora tratando de idosos que vivem na comunidade - e não em instituições de longa 

permanência - nos permitem abordar mais focadamente expressões de maus tratos a que 

tal população tem sido submetida, com apresentação de fatores relacionados a sua 

ocorrência.  

Para tratar da questão a partir de uma tomada mais próxima dos sujeitos, 

procuramos por estudos realizados a partir do contato direto e inseridos no cotidiano 

dessas organizações, encontrando dois deles que traziam falas diretas dos entrevisstados. 

Um deles desenvolvido em residenciais portugueses (FREI, 2013) e outro em instituição 

do município de Porto Alegre/ RS. (KOELLER; PORTO, 2008). Embora de países 

distintos, esses estudos trazem elementos que permitem pensar o dia-a-dia desses 

residenciais sob o prisma que objetivamos. 

Diante do exposto, busca-se ao final conseguir apresentar elementos para melhor 

compreensão do cenário da violência sobre idosos nessas instituições, como parte de 

espaço ainda pouco trabalhado pelo campo das Relações Públicas. 

Ao afirmar-se cada vez mais em nome da responsabilidade social e pública das 

organizações com e nas quais trabalha, é premente para os profissionais da área que se 

coloquem em sintonia com seu tempo e, dessa forma, comecem a discutir também seu 

papel diante das implicações que as alterações da pirâmide etária já começam a gerar para 

a população em nível mundial. Desafios que ocorrem com mais intensidade nos países 

em desenvolvimento e com alto nível de desigualdade social como o Brasil (ILC, 2015).  

 

Construção de uma Cultura para a Paz no contraponto à violência estrutural, direta 

ou cultural 

Em sua vigésima quinta sessão, que ocorreu em novembro de 1989, a Unesco 

abria espaço para a difusão de manifesto elaborado por universitários de diversas partes 
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do globo, que visava chamar a atenção para “as atividades mais perigosas e destrutivas 

de nossa espécie, a saber, a violência e a guerra” (UNESCO, 1989).  

O Manifesto de Sevilha, como ficou estabelecido, foi apresentado como 

contribuição ao reconhecimento pela ONU do Ano Internacional da Paz – 1986. O 

documento tinha como proposta repensar o conceito de violência, principalmente com o 

questionamento de uma ótica que associa a atitude violenta do homem a determinismos 

biológicos, que a naturalizariam e banalizariam. Sustentava-se assim, em favor de um 

olhar para a guerra e a paz como construções sociais que pedem ações de interferência 

que contemplem tal visada (UNESCO, 1989). 

 Na esteira das discussões, que remontam a própria constituição desse organismo 

de atuação mundial, a ONU estabelece o ano 2000 como Ano Internacional da Cultura 

para a Paz, associando a esta a “recusa de um olhar fatalista sobre o futuro”, entendendo 

a paz como objetivo possível e a violência como fato evitável (id.).  

É assim que as palavras de Kofi Atta Annan3, na época Secretário Geral das 

Nações Unidas, são reproduzidas ainda hoje quando se defende um olhar sobre a 

construção de uma cultura para a paz, entendida em sentido amplo: 

[...] a verdadeira paz é muito mais do que a ausência de guerra. É um fenômeno 
que envolve desenvolvimento econômico e justiça social. Supõe a salvaguarda 
do ambiente global e o decréscimo da corrida dos armamentos. Significa 
democracia diversidade e dignidade; respeito pelos direitos humanos e pelo 
estado de direito (ANNAN apud PUREZZA, 2000). 

Para Purezza, (2000, p.36), “a cultura da paz supõe, mais do que tudo, uma 

dinâmica de transformação e de conversão”, no sentido de que, para além de “uma 

mudança no modo como a chamada ‘alta cultura’ lida com a realidade”, implica, ainda 

mais, “uma mudança na maneira como o senso comum aborda as relações sociais” (id.) 

Podemos pensar ainda em uma concepção de cultura associada à sua apreensão 

em termos de produção material de um povo, como também em relação aos sistemas de 

significação e simbólicos. (WILLIANS, 2007, p. 122).  

Tal abordagem se faz importante quando observamos  a tessitura da cultura no 

cotidiano da vidas dos homens em sua capilaridade, o que pede, como nos lembram os 

estudos de Foucault sobre as relações de poder (1995), considerar que a cultura de um 

povo ou a cultura que se estabelece em torno de práticas específicas dizem respeito a essa 

construção nas pequenas relações e que a transformação cultural pede então a observação 

                                                 
3 Kofi Atta Annan foi secretário-geral da Organização das Nações Unida, entre janeiro de 1997 e janeiro 
de 2007, tendo sido laureado com o Nobel da Paz em 2001. 
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dessas manifestações, não apenas em nível macro, onde seus feitos e efeitos se tornam 

mais visíveis, mas nas nuances nos níveis mais elementares das relações humanas entre 

seus pares e nas relações que os sujeitos estabelecem entre si, consigo e com seu meio. 

É inscrita assim como prática cotidiana, que uma Cultura para a Paz se sustenta. 

Para Galtung, falar da construção de uma cultura da paz pede então que se aborde as 

formas de violência a que essa cultura faz frente, como parte inerente a ela, que deve ser 

conhecida e compreendida, para que possa ser trabalhada (2003, p. 10). Ou seja, tratar da 

violência que se exerce de forma direta (física e também verbal), estrutural, cultural - 

dirigida contra o corpo, a mente ou o espírito de um outro ser, humano ou não. 

(GALTUNG, 2003b). 

A violência direta, segundo o autor, é um acontecimento; ocorre de maneira 

eventual; a violência estrutural pode ser entendida como um processo, é conjuntural; já a 

violência cultural – carregada de elementos simbólicos – é uma constante, de longa 

duração “que se mantém basicamente igual por longos períodos, dadas as lentas 

transformações da cultura básica” (GALTUNG, 2003, p. 12). 

Galtung nos apresenta ainda a imagem de uma relação estratificada entre esses 

tipos de violência, como um triângulo:  

No fundo está a constante caudal da violência cultural, ao longo do tempo, de 
cujo substrato as outras duas formas podem extrair seus nutrientes. Na seguinte 
camada estão localizados os ritmos da violência estrutural. Vão-se construindo, 
desgastando ou vão sendo destruídas as pautas da exploração, com o 
acompanhamento protetor da penetração-marginalização que impede a formação 
da consciência e a fragmentação-marginalização que impede a organização ante 
à exploração e a repressão. E na parte superior, visível a olho nu e ao empirismo 
rasteiro, está o estrato da violência direta, como todo seu histórico de crueldade 
direta perpetrada por seres humanos contra outros seres humanos e contra outras 
formas de vida e da natureza em geral.  (GALTUNG, 2003, p.12;13)  
(tradução livre) 

 

O autor acentua as questões relativas à violência cultural, como tipo de violência 

que diz respeito a aspectos de uma cultura suscetíveis de serem utilizados para legitimar 

a violência direta e estrutural. “ A violência simbólica incorporada a uma cultura não mata 

ou mutila como a violência direta incorporada à estrutura. No entanto, se utiliza para 

legitimar ambas ou uma da duas” (GALTUNG, 2003, p. 6) (tradução livre). 

A violência cultural é então um tipo de violência que valida as demais, por se 

inscrever na reprodução dos modos de vida cotidianos, apoiada em discursos e práticas 

sociais. É um tipo de violência mais sutil, menos explícito, mas mais eficiente, por trazer 
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elementos de base que justificam tanto a violência direta, quanto estrutural, sustentada 

por preconceitos, estereótipos, hierarquizações sociais e relações cotidianas e condições 

historicamente construídos, mas que se tornam naturalizados, como se ocupando a 

posição na ordem natural das coisas. 

Pelo exposto, pode-se dizer que o enquadramento de Galtung em torno de formas 

de expressão da violência permite oferecer elementos para a análise da violência em 

diversos níveis, desde grandes situações de conflito mundial, como para o de 

organizações menores, caso das Instituições de Longa Permanência para Idosos, para as 

quais se volta esse artigo, que tem como objetivo trazer luz à questão da violência nesse 

tipo de organização, o que se estende a outras que se voltam par ao convívio ou cuidado 

com idosos e assim chamar atenção para a importância de um trabalho voltado para maior 

qualidade dos relacionamentos organizacionais nesse contexto. 

 

Afinando as lentes da observação: as formas de violência contra os idosos  

 

A questão da violência contra idosos tem sido abarcada sob a rubrica de estudos 

sobre abusos ou maus-tratos, entendidos como “a ocorrência de ações isoladas ou 

repetidas, ou a falta de ações apropriadas, dentro de relacionamentos em que há 

expectativa de confiança causando dano ou sofrimento aos idosos” (NERI, 2014, p.13) 

A definição de origem inglesa foi adotada pela Organização Mundial da Saúde em 

2002, e, como ressalta Anita Liberalesso Neri (id.), guarda em si “a noção de quebra de 

confiança depositada por idosos em pessoas que deveriam respeitá-los e protegê-los”, 

remetendo à vulnerabilidade dessa população diante do “uso que essas pessoas fazem do 

poder ou de controle físico ou psicológico para causar dano ou ameaçar a integridade dos 

idosos”, uma vez que que o abuso de idosos envolve um ato ou omissão que resulta em 

dano à pessoa idosa e que tal situação ocorre, geralmente, em uma relação de confiança 

(JOHANNESEN; LOGIUDICE, 2013, p. 292) 

Esses abusos geram implicações efetivas para a população idosa e tem causas 

socialmente arraigadas. Como Neri aborda: 

O abuso contra idosos é uma causa importante de lesões, doenças, perda de 
produtividade, isolamento, depressão e desespero. Trata-se de um fenômeno 
universal, culturalmente enraizado e de múltiplas dimensões, cuja definição e 
normatização dependem de valores e costumes culturais e de fatores contextuais 
que definem o lugar do idoso na estrutura social (Neri, 2014, p.13).  
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A questão é relevante a ponto de se tornar um problema de saúde pública em nível 

mundial, emergindo como uma área prioritária de governos e provedores de serviços de 

saúde (JOHANNESEN; LOGIUDICE, 2013, p. 292) e gerando “numerosas e 

sistemáticas tentativas de prevenção e acompanhamento por parte de organismos 

internacionais” (id). 

Com isso, é importante pensar nas formas que essa violência adquire, em sua 

reprodução cotidiana. Em artigo que tomamos como base para esse estudo, Mark 

Johannesen e Dina Logiudice (2103) apresentam classificação de formas de violência a 

que estão sujeitos os idosos. Essa é também adotada em nível global pelos países da rede 

Internacional de Prevenção Contra Maus Tratos em Idosos (INPEA) e reconhecidos pela 

Organização Mundial da Saúde (KOLLER; PORTO, 2008).  

Os abusos são reunidos assim em 5 grandes grupos:  

 O abuso psicológico – que se relaciona a infligir stress mental via 

ações e ameaças que causem medo, isolamento, depravação e sentimentos de 

vergonha e fraqueza, configurando-se como violência. De onde os exemplos, no 

plano verbal, de intimidação e ameaças e, no plano social, quando ocorre 

impedimento de contato com amigos e família, entre outros; 

 O abuso físico – que consiste em atos não acidentais que resultam 

em dor física, injuria ou coerção física; 

 O abuso sexual – que implica atos sexuais não desejados que 

incluem, contato sexual, estupro, linguagem ou comportamento exploratório, 

situações em que o consentimento da pessoa não foi obtido ou em que o 

consentimento foi obtido através da coerção;  

 O abuso financeiro – relativo ao uso ilegal, uso indevido ou má 

gestão de dinheiro de uma pessoa, propriedade ou recursos financeiros; 

 E por fim a negligência: A falha de um cuidador ou responsável 

para prover as necessidades da vida, bem como a recusa em permitir que outros 

forneçam os cuidados adequados. Categoroia em que pode ser considerada ainda 

a auto-negligência. 

Além dessas tipologias relacionadas ao exercício da violência contra os idosos, os 

autores nos apresentam também fatores de risco que contribuem para uma incidência 

maior ou menor dessas formas de abuso, que reúnem em 4 categorias: a) Fatores de risco 

relativos à pessoa idosa, como comprometimento cognitivo, saúde física frágil ou ruim, 
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Baixa renda ou posses, trauma ou abuso anterior e etnia. Solidão, uso de álcool, traços de 

personalidade, (estilo de personalidade culpabilizador) personalidade antissocial, 

incontinência e não ter um médico regular; b) Fatores de risco relativos ao perpetrador, 

como sobrecarga ou stress do cuidador; problemas psicológicos, inexperiência e 

relutância do cuidador, abuso de álcool, de drogas ou jogos de azar, dificuldades 

financeiras, traços de personalidade (como estilo de personalidade culpabilizador e 

personalidade antissocial, etnia, comprometimento cognitivo, trauma ou abuso anterior e 

história de problemas comportamentais; c) Fatores de risco de relacionamento – 

Desarmonia familiar, relacionamentos ruins ou conflituosos; d) Fatores de risco 

ambientais – baixo suporte social, arranjos de vida (viver com outros). 

No contexto organizacional esses aspectos são importantes de serem observados. 

São relacionados às diversas formas de violência direta, estrutrual e também cultural, e  

precisam ser evidenciados para que sejam enfrentados de maneira efetiva e constante. 

Pois, como aponta Neri (2014), vale ressaltar que, no que tange às agressoes contra 

idosos, essas são cometidas, principalmente por seus familiares, o que se deve, em grande 

parte pela responsabilização privatista do cuidado com os idosos, em detrimento de uma 

abordagem mais integral, com aplicação de políticas que implicassem mais 

adequadamente a família, mas também a comunidade e o amparo estatal. (IPEA, 2004) 

Além dos familiares,  muitos perpetradores de abusos contra idosos são os 

membros das equipes de cuidado em instituições, “provavelmente por causa do desgaste 

e do estresse a que sua ocupação os expõe, mas também por valores que associam o 

cuidado e o autoritarismo” (Neri, 2014, p.13). 

Assim, no âmbito das instituições asilares, as questões se reforçam, uma vez que 

são locais criados em nome do cuidado para com essa população, mas onde a violência 

pode se manifestar de maneira intensa em suas variadas faces.  

E ainda mais do que isso, são locais por vezes de refúgio diante da violência 

domiciliar, ou solidão, o que reforça seu papel de apoio, como também redobra a 

intensidade dos danos, quando ocorrem.  

 

Contrapontos entre a violência e o abrigo 

 

No que se refere mais fortemente aos abusos cometidos nos lares para idosos, 

podemos abordar a pesquisa de Susana Frei (2013) que, segundo descreve, procurou dar 
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voz a idosos, familiares, técnicos e auxiliares dessas instituições para levantamento e 

análise de variados tipos e formas de maus tratos nesse universo, com o intuito de 

contribuir para um maior conhecimento da violência institucional sobre idosos (FREI, 

2013, vii). 

Em contraponto, trazemos o olhar de Ivalina Porto e Silvia Koller (2008) que 

apresentam dados de estudo realizado na cidade de Porto Alegre que teve como um de 

seus objetivos investigar a visão de violência, abusos e maus trados dos idosos nos vários 

contextos sociais em que se inscrevem, como no lar ou instituição, no ambiente familiar 

e comunidade, por exemplo. 

Cada um dos trabalhos acompanhou de maneira próxima 154 residentes dessas 

instituições. Em ambos foi elaborado um “diário de bordo”, como mencionam, contendo 

anotações de campo que contribuíram para as análises dos estudos.  

Os estudos apresentam possíveis riscos e ameaças a que podem estar sujeitos os 

idosos nesse tipo de ambiente. Para tanto, utilizam pesquisas qualitativas. Essas, ainda 

que não tenham o intuito de demonstrar a representatividade em termos de incidência dos 

achados diante do universo da população idosa dos países ou regiões em que foram 

aplicadas, trazem elementos que precisam ser considerados e melhor pesquisados quando 

se tem por finalidade enfrentar as questões de maus tratos de idosos em um determinado 

contexto asilar. 

Como apresenta Frei (2013, p. 80), o próprio embaraço dos entrevistados em falar 

do assunto e a complexidade do tema levam à relevância dos dados encontrados. 

Ela relata que todos os entrevistados tiveram bastante dificuldade em falar da 

questão da violência contra os idosos.  Os funcionários, colocavam-se por meio de 

respostas curtas visando não alongar a entrevista. Visavam demonstrar que “as 

instituições funcionavam bem, que os idosos estavam em primeiro lugar e que não existia 

violência” (id). Por outro lado, afirma que esses, também “ou são insensíveis à questão 

da violência e podem exercê-la ou não a denunciam por medo de perder o emprego pois 

em alguns casos a própria Instituição permite a prática da violência e os denunciantes são 

muitas vezes os penalizados (FREI, 2013, p. 85).  

                                                 
4 Para o estudo de Frei (2013), foram 15 entrevistados, de diferentes grupos: 2 diretores(as) técnicos(as), 3 
auxiliares de serviços gerais, 3 ex-auxiliares de serviços gerais;  7 familiares de idosos; 2 idosos residentes 
em instituições. A idade dos respondentes não foi mencionada no trabalho. Já o estudo de Koller e Porto 
(2008), ouviu ao todo 15 idosos residentes em uma mesma instituição. 
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Os familiares, por sua vez, falaram mais abertamente em relação ao que 

consideravam que os seus idosos vivenciavam nas instituições, embora por vezes 

apresentassem constrangimento, como também, relataram situações de abuso que não 

associaram à violência (FREI, 2013, p. 80).  

Segundo a autora, no caso dos idosos a dificuldade se acentuou. Ela aponta a 

vergonha, o receio de represálias por parte dos funcionários da instituição, além de 

sentimento de culpa, em função de baixa autoestima que justifica de alguma forma a 

violência sofrida. 

A própria entrada na instituição pode significar um ato de violência, pelo 

enfraquecimento ou quebra de laços sociais, com o enfraquecimento da relação entre os 

idosos e sua família, vizinhos ou amigos, o que também pode significar dificuldade em 

estabelecer novas relações de conviviabilidade na instituição. 

A desqualificação social também é elemento presente, relacionada ao “descrédito 

a que a pessoa é sujeita face aos outros indivíduos, e que quando internalizado pode 

provocar baixa autoestima, sentimentos de autodesvalorização e até de autonegligência.  

(FREI, 2013, p. 86) 

Apesar do apontamento quanto à dificuldade de falar sobre o tema, como 

menciona a autora, podem ser destacados trechos que demonstram expressões da 

violência presente nesse ambiente. São falas que muitas vezes ilustram o que Galtung 

aborda em relação aos níveis de violência, bem como, permitem visualizar tipologias em 

que se assentam Johannesen e Logiudice, apresentadas no início desse artigo. 

Menções a casos de violência direta, física e estrutural são visíveis em vários 

depoimentos, como se observa a seguir: 

“a reação do director técnico foi, pegar no braço do idoso com uma força […], 
desviou-o do caminho e disse-lhe “agora não é hora para me incomodar, vá falar 
com uma auxiliar”, (Diário de Bordo 16-09-09) . 

* 
“[…] estava indignada com o lar pois estes prendiam os braços da mãe à cama 
para que ela não saísse da cama sozinha. As auxiliares diziam que ela estava 
muito agitada e que durante a noite se levantava e gritava acordando a colega do 
quarto. E que era a única solução que encontravam. Mesmo sabendo que a 
senhora ao estar presa à cama não se encontrava numa situação confortável e não 
conseguia descansar e já apresentava marcas nos pulsos de ser constantemente 
presa à cama”, (Diário de Bordo 5/01/2012). 
 

Exemplos de violência cultural e psicológica são também mencionados, como o 

trecho abaixo aponta: 
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“Segundo os estudos, os idosos a partir de uma certa idade são como crianças 
necessitam de ajuda e atenção para tudo. Penso que deve haver um meio-termo, 
apesar de eles necessitarem cuidados mais especiais como uma criança, devem 
ser tratados como adultos mas de uma forma mais aberta e menos pressionada” 
(Trabalhador E) 

Violência direta e negligência e também violência estrutural, podem ser 

observadas ainda em relatos de gritos de funcionários ao dirigirem-se aos residentes, 

pressão para utilização de fraldas, em detrimento de apoio para utilização do banheiro, 

forçando uma incontinência urinária, “o que não deixa de ser uma forma de humilhação”. 

(Diário de Bordo 12/06/12), além de outros aspectos relativos à higiene e descuido dos 

residentes, como os trechos abaixo evidenciam, os quais ainda, expõe a vulnerabilidade 

da população atendida nesses lares, agravando a violência a que são submetidos: 

“São elas que me dão banho, quanto têm mais pressa até são duas que me dão 
banho… só tomo banho ao sábado, sabe eu já não sou capaz, tenho medo de cair 
porque eu já tenho a anca muito gasta e falha-me a perna e pronto são elas que 
me dão banho e como somos muitos só é ao sábado” (Idoso B).  

* 
“[…] depois das auxiliares darem o lanche aos utentes, o pai por alguma razão 
que ninguém lhe soube explicar caiu e bateu com a cabeça. A atitude das 
auxiliares foi voltar a sentar o senhor e assim o deixaram estar durante toda a 
tarde, apesar de o senhor vomitar constantemente, pois elas alegaram ter sido o 
lanche que caiu mal ao senhor. Quando a filha chegou à instituição e viu o pai 
naquele estado levou-o imediatamente ao hospital, onde lhe detetaram um 
traumatismo craniano e lesões graves e irreversíveis no cérebro que seriam 
evitadas se o senhor tivesse sido imediatamente socorrido”, (Diário de Bordo 
Setembro de 2010). 

* 
“Já foi internada 2 vezes por falta de hidratação, mas no lar, desde que está no lar 
[…] Existe sempre a surpresa da primeira vez, não é? Mas claro a segunda vez 
chamou a atenção ser 2 vezes pelo mesmo motivo” (Familiar A). 

* 
“Num outro lar em que fui também presidente as funcionárias davam medicação 
para os idosos dormirem para estarem mais sossegados, apercebi-me disso porque 
notava os idosos muito sonolentos em determinadas horas do dia. Quando 
confrontei as funcionárias, afirmavam que apenas lhe davam medicação para 
dormir porque eles assim estavam mais “descansadinhos”, e que era algo que não 
lhes fazia mal”, (Diário de bordo, 20/05/10). 

* 
Outros apontamentos demonstram também casos de violência financeira, seja em 

relação aos bens daqueles que não tinham família, que ficavam para o lar, seja pela 
apropriação dos próprios familiares de bens e valores dos idosos, situação ilustrada no 
trecho abaixo: 

 “Conheço vários casos em que os filhos logo que colocaram os pais em lares 
decidiram dividir entre si o que sobrava da reforma ou pensão e outros bens e 
rendimentos ”, (Diário de Bordo 27/11/12). 
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Os relatos permitem à pesquisadora ampla exploração quanto à violência dirigida 

aos idosos, que vão além dos objetivos desse artigo, no entanto, para a finalidade de 

ilustração da realidade que se pretende tratar, figuram como elementos significativos 

diante da problemática a ser enfrentada.  

Demonstram ainda que as questões passam por questões estruturais de gestão do 

local, de políticas públicas pouco eficientes, como também por violência direta, com 

violação física e agressão verbal, financeira, além da violência de ordem cultural, a 

exemplo do tratamento infantilizado dos idosos, apontando para a mais variada gama de 

maus tratos em todas as categorias que trouxemos aqui com Johannesen e Logiudice 

(2013).  

Partindo então para as pesquisas de Koller e Porto (2008), observa-se que seus 

achados apresentam outro enfoque sobre o ambiente dos lares para idosos e formas de 

violência a que podem estar submetidos. 

 O estudo é realizado com idosos entre 73 e 93 anos, lúcidos, em instituição que, 

pelo relato, demonstra melhor aparato para atendimento aos seus residentes, como 

oferecimento de atividades de artesanato e possibilidade de maiores relações com o 

mundo exterior. Em geral, os idosos afirmam ser bem tratados e gostar do local em que 

residem, além de apresentar relações com o mundo externo em seu cotidiano. 

Os exemplos de violência que mencionam, em diversos níveis e categorias, são, 

na maioria das vezes, situações referentes ao abuso cometido por familiares, sendo o 

residencial apresentado como um lugar de refúgio diante dos maus tratos por eles 

acometidos. 

Os momentos de constrangimento são relativos mais ao relacionamento entre os 

próprios residentes, apontando sim, oportunidades de ação para um melhor convívio, mas, 

no entanto, com traços menos agressivos, ou que não passam por uma violência estrutural, 

em relação à dinâmica do local, nem violência direta impetrada por funcionários, isto é, 

um tipo de violência que, com maior escuta, pode ser minimizada, diferentemente do 

cenário que se configura no primeiro estudo mencionado ou que que se apresenta nesse, 

em relação aos abusos cometidos por parentes. 

Para além disso, os achados de Koller e Porto (2008) demonstram que, ao se 

oferecer condições adequadas, o cotidiano dos idosos nesses residenciais pode ser uma 

nova experiência de vida e um amparo diante da violência doméstica e impetrada por 

familiares. Assim, tais achados justificam ainda mais a importância de se aprofundarem 
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os estudos sobre o tema nessas organizações e de uma ação mais qualificada de seus 

gestores, no sentido de mapeamento das redes e formas de relacionamento que se 

estabelecem em seu cotidiano, visando a construção de um ambiente mais adequado, 

digno e enriquecedor para se viver.  

 

Considerações Finais 

A partir dessas tomadas, buscou-se trazer um panorama vivido pelos idosos 

residentes em instituições de longa permanência. Do que se observou, além das formas 

de violência explicitadas, sofrida pela população abrigadas nesses lares, pode-se ainda 

dizer que os discursos evidenciados pelos autores nos permitem identificar além dos 

residentes,  outros grupos de sujeitos em interação nesse cenário, aqueles dos 

funcionários, familiares e profissionais de apoio, como médicos e ainda o dos gestores.  

É daí que os textos estudados  nos possibilitam pensar também, do ponto de vista 

do campo da comunicação organizacional e relações públicas na relevância de um olhar 

mais ampliado para os públicos constitutivos do universo dessas organizações e que 

podem ser trabalhados visando o enfrentamento da violência direta, estrutural e cultural 

ou simbólica que pode se apresentar nesse âmbito, na busca por uma melhor qualidade de 

vida e de convivência dos sujeitos que habitam essas organizações e para uma velhice 

mais digna e plena dos idosos que foram aí abrigados. 

Tal área, com sua filosofia e técnicas, pode contribuir para a ampliação do olhar 

sobre a temática, com vistas a uma reflexão sobre a vida cotidiana desses lares, bem como, 

em favor da exposição da relevância e implantação de práticas mais qualificadas para 

estruturação de relacionamentos, com desenvolvimento de escuta e validação das vozes 

dos sujeitos envolvidos no dia a dia dessas organizações, com vistas à promoção de 

ambientes em que o humano tenha condições de inscrever em maior plenitude e, assim, 

atuando como um fator catalisador de uma cultura da paz para que essas importantes 

organizações possam efetivamente exercer seu papel de amparo,  abrigo e boa 

convivência social. 
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