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Introdução: a crescente tendência de envelhecimento da população mundial e a
identificação de um novo panorama no qual, no futuro próximo, o número de
idosos superará o de jovens, traz a necessidade de voltar as atenções do Estado, da
sociedade e, especialmente, do Direito para o grupo de pessoas envelhecidas, por
meio de ações, projetos e estudos que abordem a temática etária, sendo desejável
o enfoque local para a melhor compreensão de cada realidade. Objetivo: pesquisa
exploratória sobre a discriminação etária e violência intrafamiliar contra idosos com
um olhar voltado à cidade de Chapecó/SC e fatores que possam contribuir e
reprimir as lesões aos direitos da população envelhecida. Método: adotou-se como
método de pesquisa prevalente o indutivo e, a técnica de pesquisa bibliográfica
baseada

em

documentação

indireta,

que

pudessem

contribuir

para

a

compreensão da discriminação etária e violência intrafamiliar contra este grupo no
Município de Chapecó/SC; os dados oficiais, de abrangência nacional, quanto à
transição demográfica e perfil etário da cidade catarinense, foram interpretados à
luz de trabalhos científicos de diferentes áreas do conhecimento. Resultados: com a
pandemia do Covid-19, a quantidade de denúncias relatando violência contra
idosos aumentou em todo o país. O Estado de Santa Catarina é o 8o
estado-membro com mais denúncias no Brasil. No Estado, o município de Chapecó
possui um perfil envelhecente, com o aumento representativo do grupo de idosos,
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colocando em evidência a necessidade de enfrentamento do tema. Em análise à
legislação vigente, nos âmbitos nacional, estadual e, especialmente municipal, foi
possível constatar um acervo de referências sobre a proteção dos direitos dos
idosos, que viabilizou a elaboração de mapeamento normativo que poderá servir
como

fonte

inestimável

para

a

continuação

da

pesquisa

e

mesmo

compartilhamento com outros pesquisadores. Conclusão: o município de Chapecó
ostenta campanhas e projetos relacionados ao tema da violência contra os idosos já reconhecido como um problema de saúde pública -, fazendo com o assunto seja
constantemente debatido nos diversos níveis da Administração Pública; entre as
ações mais importantes estão a Cidade do Idoso, o Fundo Municipal do Idoso e o
Conselho Municipal dos Direitos do Idoso. A coleta de dados primários e atualizados
sobre a situação atual de violência intrafamiliar contra os idosos restou prejudicada
em grande medida no período de condução da pesquisa em razão da pandemia,
seja a realização de entrevistas ou obtenção junto às Secretaria de Saúde,
Assistência Social e órgãos de Segurança Pública. Foi possível perceber diversas
iniciativas voltadas à transição demográfica e proteção dos idosos na cidade, com
projetos de políticas públicas e edição de espécies normativas. Pesquisas
acadêmicas de variadas áreas do conhecimento demonstram que o problema já
foi identificado pela comunidade e que estão sendo buscadas ações que possam
proporcionar maior proteção e qualidade de vida aos envelhecidos na cidade.
Não foi possível, porém, investigar com maior profundidade as principais causas da
violência intrafamiliar contra os idosos residentes, nem mensurar a discriminação
etária que estes enfrentam.
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jurídica.

