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A CONTRIBUIÇÃO DA PSICOLOGIA NO COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO 

O aumento da população idosa é uma realidade não apenas no Brasil, mas em todo o mundo (ARAÚJO et al, 2012). Diante desse fator, faz-se
necessário que estudos venham a subsidiar um conhecimento quanto à população idosa nos diferentes contextos sociais, sendo a violência
que vitima esse público uma das questões mais urgentes.

As violências contra a pessoa idosa são multicausais, ou seja, não há uma única causa que as explique, mas fatores sociais devem ser
considerados, como, por exemplo, a forma como a velhice é percebida e (des)valorizada em uma dada cultura e em um determinado
momento histórico (ARAÚJO et al, 2012). De acordo com Irigaray et al (2016), assim como diversas causas, a violência contra o idoso também
pode acarretar diferentes consequências para a vítima, desde depressão, isolamento social, dificuldades para dormir até suicídio.

Sendo a Psicologia uma ciência e profissão que busca a compreensão do ser humano e suas relações, inseridas em um contexto social,
cultural e histórico, parte-se do pressuposto que esse campo do conhecimento pode trazer importantes contribuições para a reflexão da
violência contra o idoso.
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Destaca-se que dentre o total de achados, apenas seis se relacionam com os três termos escolhidos como descritores, e, para além, no ano
de 2010, obteve-se um resultado elevado em quantidade de publicações que se relacionam com os descritores “Violência” e “Idoso”:
foram publicados 18 estudos, dos quais 14 se encontram no periódico editado pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva - Abrasco:
Ciência & Saúde Coletiva, Volume 15, Nº 6, ao ser comparado com os anos anterior e seguinte, em 2008, foram quatro estudos publicados
e em 2011, foram encontradas três publicações.

Seguindo para análise qualitativa, conforme mencionado, foi possível identificar que nenhuma das publicações se relaciona com o tema
proposto, mas, apresentam pontos que se convergem, conforme descrito a seguir: tipificação e caracterização da violência contra o idoso; a
violência contra o idoso como questão social e de saúde pública; violência contra o idoso em diferentes contextos – levando em
consideração seu papel social analisado; fatores socioculturais de uma população e relação com a violência; necessidade de ampliação de
estudos acerca dos tipos de violência e dados estatísticos amostrais da população brasileira.

O presente estudo objetivou conhecer as publicações sobre a violência contra a pessoa idosa e como a Psicologia pode trazer importantes
contribuições para a reflexão desse fenômeno.

Foram definidos como métodos para construção da revisão: levantamento e análise cruzada de publicações relacionadas ao tema e indexadas
na base de dados da Scientific Electronic Library Online (SCIELO) e no Portal de Periódicos Eletrônicos de Psicologia (PePSIC), observando os
critérios de inclusão: textos publicados no idioma português e a partir de 2003, ano definido por ser o de promulgação do Estatuto do Idoso
no Brasil. A coleta e análise de dados foram realizadas em etapas: busca com os descritores “Psicologia” e “Violência”, “Violência” e “Idoso”, e
“Psicologia” e “Idoso”, sendo realizada a análise quantitativa dos resultados destes, e a análise qualitativa dos resultados obtidos na busca
com os descritores “Violência” e “Psicologia” e “Idoso”.

Conclui-se que, nos estudos que relacionam a psicologia e à violência contra a pessoa idosa, não foram encontradas discussões em como a
psicologia pode contribuir no combate à violência ao idoso, mas, foi evidenciado o aumento de notificações de casos de violência contra
esse público, especialmente durante o momento pandêmico atual.

Conforme destaca Zimerman (2007), mudanças sociais estão ocorrendo cada vez mais rapidamente, impulsionadas pelos avanços
tecnológicos que nos acompanham, exigindo da população flexibilidade e capacidade de adaptação para assimilar novos conceitos,
habilidades estas que nem sempre a pessoa idosa possui, e, com o aumento da população sênior no Brasil, acumulam-se mais desafios,
uma vez que é uma realidade diferente e relativamente recente na qual a velhice passa a ser uma questão social. E ainda:

Em uma sociedade onde as pessoas são avaliadas pelo que produzem, pelo que dão, pedir algo é muito difícil. Além disso, pedir nunca
foi colocado no “pacote” da velhice. Estamos desde jovens sendo incentivados a ser independentes e nunca se falou da relatividade e
da pluralidade embutidas dentro da independência, ou seja, nunca se é totalmente independente. (ZIMERMAN, 2007, p.26)

Desta forma, é possível questionar como a população idosa vivencia e dá significado a essas mudanças sociais e de sua subjetividade, e
para além, como a violência é experienciada pelos idosos em seus aspectos biopsicossociais, em um contexto em que a vulnerabilidade se
faz presente, mas pode não ser expressa por eles.

Sendo assim, por sua relevância social e acadêmica, considera-se importante o aumento de estudos e publicações acerca da contribuição
que a Psicologia tem a oferecer no combate à violência contra a pessoa idosa. Podendo contribuir no entendimento deste fenômeno,
levando em consideração a atuação em pósvenção e cuidado do idoso vítima de violência, e, para além, contribuir para educação acerca do
envelhecimento e suas características, e trabalhar em desenvolvimento estratégico de ações preventivas contra violências aos idosos.

Após a realização da busca das publicações, foram encontrados um total 939 artigos selecionados com os descritivos citados, conforme
disposto no gráfico a seguir:
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