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DIA 15 DE JUNHO: DIA MUNDIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA
A PESSOA IDOSA

Panorama de violências registradas no Estado do Paraná

O estado do Paraná mantém o serviço Disque Idoso Paraná, cujo telefone 0800

410 001 atende de forma gratuita a toda a população,  dando orientações às pessoas

idosas,  familiares  e  sociedade  em  geral  sobre  formas  de  acesso  a  serviços  e

atendimentos  a  essa  parcela  da  população.  Ao  mesmo  tempo,  recebe  denúncias  de

violências/maus-tratos, fazendo os encaminhamentos devidos. No ano de 2012, nesse

serviço,  foram  agrupadas  as  principais  violências  denunciadas  no  estado,  com  a

finalidade  de  fazer  uma  reflexão  pertinente  em  todos  as  instâncias  da  sociedade,

inclusive na escola,  já que ela é o espaço institucional de conhecimento, de formação e

de informação.

A violência registrada em nosso estado é praticada contra quaisquer cidadãos -

crianças,  adolescentes,  mulheres,  grupos  historicamente  excluídos,  pessoas  com

deficiência e pessoas idosas - não pode ser vista ou tratada como normal. A praticada

contra a pessoa idosa chama atenção pelo fato de que ela acontece basicamente no seio

dos lares, espaço onde deveria ocorrer a proteção por excelência, embora se replique

também em outros ambientes de convivência social. É uma parcela da população que

sofre violências devido às condições de fragilidade que caracterizam o envelhecimento

humano.  Essas condições físicas, mentais, sociais, psicológicas precisam ser (re)

conhecidas e respeitadas. Só assim, a violência será coibida.

- O que ocorre em nosso organismo com o envelhecimento?

- Quais as alterações mentais que podem ocorrer? Quais são as doenças que

aparecem no envelhecimento e que podem provocar demências?



-  Como  se  sente  psicologicamente/emocionalmente  uma  pessoa  que

envelheceu, considerando que ela já experimentou inúmeras experiências em sua vida?

O nível de sofrimento provocado pela violência sofrida pode ser maior, se consideramos

maior bagagem de vida?

-  Quais  as  atitudes  de  convívio  que  mais  repeitariam  as  pessoas  idosas,

levando em conta essa complexidade do envelhecimento?

- Quem identifica violência contra a pessoa idosa tem o dever de denunciar?

- Quais os canais que recebem denúncias de violências às pessoas idosas?

As  principais  violências  praticadas  no  estado  do  Paraná  podem  assim  se

agrupar:

Percentual Tipo de Violência
30% negligência, abandono por parte de filhos, cônjuge e familiares
30% agressões verbais, psicológicas, abusos e discriminação
16% agressão física, inclusive por uso de substância psicoativa
13% apropriação indébita de valores, cartões de benefícios e propriedade
3% cárcere privado
3% ameaça de morte

Outras
5%

atendimentos indevidos em Bancos, Postos de Saúde, Hospitais e ILPI

Fonte: Disque Idoso Paraná- 2012

Outras agressões ainda são registradas como: assédio sexual, agressão por

parte dos cuidadores de pessoas idosas, atendimento inadequado em Bancos (filas para

pessoas idosas, em vez de atendimento preferencial), Postos de Saúde (filas e falta de

medicamentos), Hospitais (falta de leitos) e ILPIS -Instituições de Longa Permanência,

antigos asilos (privação do direito de ir  e vir,  subtração do cartão de benefício, maus-

tratos decorrentes do despreparo dos atendentes).

Uma série de gravuras está sendo disponibilizada para que cada unidade escolar

as utilize com os estudantes da forma como achar mais produtiva e esclarecedora na

consecução do objetivo  proposto:  refletir  sobre as violências  praticadas contra  as

pessoas  idosas,  com vistas  à  construção de  uma nova  mentalidade  nas  novas

gerações,  cujas atitudes de convivência  humana se fundamentem no respeito à

vida dos semelhantes, no convívio intergeracional harmonioso e solidário.


