
A FAMÍLIA DE IDOSOS, COM  IDOSOS E PARA IDOSOS: RELAÇÕES 
FAMILIARES BRASILEIRAS 

 
Sheila Marta Carregosa Rocha 

Doutora em Família na Sociedade Contemporânea (UCSAL/Universidade do Porto/PT) 
Universidade do Estado da Bahia 

sheila.carregosa@gmail.com/ smrocha@uneb.br  
 

Simpósio: 7 - DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR COM ÊNFASE NOS SUJEITOS DE 
DIREITOS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS: CRIANÇAS, ADOLESCENTES, PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIAS E IDOSOS 
 
RESUMO: O número de pessoas idosas em 2012 no Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de 
Estatística e Geografia, era de 4,8 milhões; em 2018, mais de 30 milhões e duzentos mil 
idosos(as)(CAMARANO; KANSO, 2013), isso implica na necessidade desse envelhecimento 
ser ativo (SOUSA; ROCHA, 2018) e saudável. A categoria de pesquisa “família” foi 
despertando o interesse de investigação quando se observa uma mudança gradativa no contexto 
familiar, no final da década de 70 do século XX, mas que já ocupava em outros sítios, um 
destaque na pesquisa científica, como elemento institucional que explicasse a gradativa 
mudança no comportamento social e ocupasse o interesse político do Estado (GIDDENS, 2005; 
SINGLY, 2007; NERY, 2016; DONATI,2011; BOURDIEU, 2010). Para além da Gerontologia 
(VERAS, 2013; MORAGAS e MORAGAS, 2015) e outros campos de investigação, encontra-
se a Ciência Jurídica (MELISSA, 2010; SOUSA, 2005; ROCHA, 2013) que se interessa por 
novos contextos de análise sociojurídica, para além das normas como os Planos Internacionais 
sobre o Envelhecimento (1982,2002), e da CRFB/88 nos arts. 229 e 230, da Política Nacional 
de Proteção da Pessoa Idosa, Lei 8.842/93 e do Estatuto do Idoso, Lei 10.741/2003, pretende-
se discutir sobre as políticas públicas, sociais e familiares que assegurem a efetividade do 
cuidado da família com idosos, de idosos ou para os idosos. As relações familiares naturais ou 
consanguíneas (MADALENO, 2016; PAMPLONA, STOLZE, 2018), muitas vezes escassas de 
atenção e cuidado em razão do exercício laborativo sinaliza um planejamento do tempo e da 
rede de parentesco para atender a essa demanda, que é real e que exige uma reciprocidade como 
uma obrigação natural, moral e constitucional, capitaneada pelo art. 230 da CRFB/88.  As 
relações familiares civis ou socioafetivas(PEREIRA, 2017), nutridas pelas escolhas recíprocas, 
aproximam filhos adultos de pais idosos pela gratidão ao amor e cuidado na infância ou 
adolescência. As relações familiares por afinidade (GONÇALVES, 2016), pouco percebidas, 
mantêm-se em rede de convivência na constância e manutenção de uma família. Nas 
Instituições de Longa Permanência, esse cuidado, ainda que técnico, percebe-se uma 
convivência diária e ininterrupta, mas não reconhecidamente familiar, que seria atribuída à 
família de origem, que pode não existir, mas se existe, muitas vezes não comparece ou não 
estabelece uma comunicação diária e acolhedora, mas sim as relações são econômicas. Para 
investigação do direito à convivência nas famílias de idosos, com idosos e para idosos, foi 
utilizada a metodologia de abordagem qualitativa (CRESWELL,2010; MINAYO, 2014), pois 
o objeto de estudo concentra-se no campo da pesquisa social; como método comparativo entre 
as famílias de idosos (cônjuge, convivente, irmãos); família com idosos (pais e filhos; pais, 
filhos, netos, famílias ampliadas); família para idosos (família substituta); como técnicas, o 
levantamento de referencial teórico, entrevista e observação participante, cuja análise do 
conteúdo pesquisado e levantado indica que as pessoas idosas, em muitas situações, são 
provedoras de suas famílias, outras vezes, contribuinte, participando efetivamente da economia 
doméstica, e outras é dependente economicamente. Que tipo de convivência familiar está a se 
falar? Qual o verdadeiro intuito do direito à convivência familiar para as pessoas idosas? 
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