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Resumo  
O presente trabalho aborda uma temática relacionada à importância da boa convivência 

familiar no trato com o idoso e sua eficácia para um envelhecimento saudável e ativo.  O mesmo foi 

realizado através de uma pesquisa teórica em livros, sites, artigos e outros, assim como uma entrevista 

com dois idosos acima de 70 anos do CRÁS (Centro de Referência da Assistência Social) de Fortaleza 

do Tabocão-TO, cuja função é atuar junto as famílias que possuem situação de vulnerabilidade social, 

com serviços, programas e projetos, ambos socioassistenciais. Tanto a pesquisa quanto a entrevista 

retratam a vida do idoso e sua necessidade de conviver bem com a família, para que o mesmo possua 

condições emocionais, físicas e psicológicas de passar pela terceira idade com prazer e 

disponibilidade. Foi possível avaliar que os idosos que convivem num ambiente familiar de respeito e 

amor com seus entes, tem mais disponibilidade, mais alegria e vive uma velhice mais saudável, 

conseguindo ser ativo e disposto, seja nas relações interpessoais, familiares ou na prática de atividades 

diversas. 
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Introdução  

As questões acerca do envelhecimento da população mundial vêm a tempos alavancando 

discussões e uma preocupação, assim como o crescente interesse pelas questões que permeiam a 

velhice, como, por exemplo, indagações sobre o cuidado, amor e dedicação familiar ao idoso como 

forma de benefício, são características capazes de proporcionar um envelhecimento saudável e 

ativo? A terceira idade nem sempre é acompanhada por boas experiências, pois nessa fase muitos 

idosos passam por um processo de afastamento, levando sobre si sensações de inutilidade, 

incapacidade e às vezes de impotência. 

O envelhecimento é uma das etapas mais belas da vida humana, seja pela experiência ou pelas 

vivências acumuladas ao longo da vida, acredita-se que o indivíduo passa a ter mais sabedoria quer 

seja visto como benefício para sua própria maturidade ou como ser em condição de transmitir 

ensinamento. 

É notório observar que a população idosa tem aumentado significadamente, este acréscimo 

acarreta alguns desafios, dentre muitos, a falta de amor, paciência ou desestrutura familiar é uma 
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questão a ser ponderada com cautela e preocupação, esta pesquisa tem como foco, conhecer a 

importância da família no trato com o idoso e sua eficácia para um envelhecimento saudável e ativo. 

Em janeiro de 94 foi aprovado conforme a Lei nº 8.842: A Política Nacional do Idoso (PNI), 

que afirma em seu art. 3º, que “é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à pessoa idosa 

todos os direitos da cidadania, garantindo sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade, 

bem-estar e o direito à vida”. Com isso, fica firmado legalmente um compromisso e uma 

responsabilidade entre família, sociedade e estado de preservar os direitos dos idosos. 

Este trabalho versará acerca de uma pesquisa bibliográfica e de campo, com caráter 

qualitativo. Desta forma, fez-se necessário um levantamento de referências bibliográficas que resulte 

na composição do referencial teórico sendo este realizado através de livros, artigos, sites eletrônicos e 

outros, assim como uma entrevista com dois idosos do CRÁS de Fortaleza do Tabocão-TO a fim de 

avaliar a eficácia da convivência familiar e seus aspectos positivos para o bom desempenho do 

envelhecimento ativo. O intuito é compreender a importância que o cuidado, amor e dedicação 

familiar ao idoso podem trazer benefícios e quais atos podem proporcionar um envelhecimento 

saudável, uma vida ativa e mais disposta. Sabe-se que viver bem está intimamente associada a forma 

em que o ser humano é tratado, e com isso seu desempenho, autoestima, autoconfiança e disposição 

será mais ampla e consistente. 

Para o levantamento dessa fundamentação teórica utilizamos autores, tais como, Kaloustian 

(1988), Edmundo de Drummond (2009), Sawaia (2007), Figueiredo Santos (1997), Tereza Etsuko 

(2013), Raimunda Silva (2014). 

 

Metodologia  

Este trabalho teve como foco principal um estudo bibliográfico em sites, artigos, livros e 

outros, a   fim de compor uma fundamentação teórica consistente e realizado entrevista com dois 

idosos do Cras de Fortaleza do Tabocão-TO, idade superior a 70 anos, cujo intuito é avaliar se a boa 

convivência familiar trás benefícios para o envelhecimento saudável e ativo.  

A pesquisa de campo ou entrevista ocorreu no período que compreende entre maio e junho do 

corrente ano. Os resultados foram formulados com base nas respostas dadas e segundo as experiências 

vivenciadas pelos idosos entrevistados. 

O CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) é um órgão do poder público que tem 

por finalidade a proteção, a prevenção e o fortalecimento dos vínculos familiares e compõe a rede de 

Proteção Social Básica da cidade. Esse órgão está localizado ao lado da Prefeitura Municipal de 

Fortaleza do Tabocão-TO, o que possibilita ações integradas entre ambos, principalmente CRAS, 

Ação Social e Secretaria de Saúde. 

Na cidade de Fortaleza do Tabocão, o CRAS é como um centro de convivência do idoso, pois, 

eles realizam diversas atividades, como por exemplo: Atividade física, oficinas de artesanato, passeios 

para lazer, intercâmbio cultural, entre outros. O quadro de profissionais que desenvolve as atividades é 

bastante diversificado. Atualmente, conta com uma equipe composto por 01 Educadora Física, 01 

Assistente Social, e 01 Psicóloga, 01 Pedagogo e 01 Coordenadora.  

Foram entrevistados 02 idosos, um do sexo masculino e uma do sexo feminino, ambos         

responderam prontamente as perguntas realizadas. Após o estudo teórico e os resultados da entrevista, 

foi possível compor o resultado conclusivo acerca da importância da boa convivência familiar na 

construção de uma velhice mais saudável e ativa. 

 Para realização desta pesquisa, os entrevistados assinaram o Termo de Consentimento Livre, 

além de serem informados de que o estudo faz parte de um Projeto de Pesquisa guarda-chuva, 

submetido ao Comitê de Ética da Universidade Federal Tocantins, sob nº16/2014. 

 

Discussão  

O cuidado, amor e dedicação que as famílias dos idosos devem ter trás benefícios? Atos e 

atitudes como estas podem proporcionar um envelhecimento saudável?  

Algumas indagações acerca dos cuidados com a pessoa idosa são e devem ser avaliados com 

cuidado, seja pela família ou pelas políticas públicas para o idoso. Viver bem é um desejo de todo ser 
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humano, ser bem tratado, respeitado, cuidado, amado e protegido deveria ser prioridade para toda 

família que possui alguém que se encontra em idade avançada, cuja experiência de vida já trás uma 

sobrecarga ao corpo e a mente. Afinal, carrega consigo uma gama de grandes vivências, e após este 

período já deseja sombra e água fresca. 

A família é a base e o sustentáculo dos seus membros, para o idoso deve ser sinônimo de 

aconchego e cuidado. Como podemos classificar a família, qual seu papel na vida dos indivíduos? De 

acordo com Kaloustian (1988, p. 22) a família é:  

 
[...] é o lugar indispensável para a garantia da sobrevivência e da proteção integral 

dos filhos e demais membros, independentemente do arranjo familiar ou da forma 

como vêm se estruturando. É a família que propicia os aportes afetivos e, 

sobretudo, materiais necessários ao desenvolvimento e bem-estar dos seus 10 

componentes. Ela desempenha um papel decisivo na educação formal e informal, é 

em seu espaço que são absorvidos os valores éticos e humanitários, e onde se 

aprofundam os laços de solidariedade. É também em seu interior que se constroem 

as marcas entre as gerações e são observados valores culturais. 

 

Garantir e preservar o direito do idoso são responsabilidades atribuídas a todos os cidadãos, 

entretanto, a família por ser a instituição onde o idoso está inserido deve gerenciar uma boa velhice 

aos seus matriarcas ou patriarcas, pois, é nela que deve-se encontrar o porto seguro, o alicerce que 

calçará seus pés até o fim da vida. 

Os governantes buscam junto as políticas públicas dar mais dignidade ao cidadão idoso, para 

tanto, criou-se o estatuto do idoso, que assegura dentre muitas coisas, em seu artigo 3º: 

 

É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar 

ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à 

liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária 

 

O Estatuto assegura de forma legal os direitos dos idosos, estabelece obrigações e deveres de 

todos os cidadãos, da família e do poder público. Prevê dentre muitas coisas penalidades para diversos 

atos indevidos praticados contra o idoso. Este documento é um avanço na busca por um 

envelhecimento mais digno, entretanto, é preciso avançar mais, para que no futuro sejam mais 

respeitosos com as pessoas da terceira idade. 

Não somente a família, mas as pessoas de modo geral devem ter consciência que proteger a 

pessoa idosa é dever de todos, garantir que envelheçam com dignidade é um dos princípios para não 

negligenciar o direito que eles tem de serem tratados com todo respeito e consideração. Embora 

muitos sofram discriminação, violência, crueldade ou opressão em seu seio familiar, hospitais, casas 

de repouso, entre outros.  

Uma boa relação familiar torna a etapa da velhice mais benéfica, pois, subentendesse que 

rodeado de cuidados, de gentileza, amor, proteção, entre outros, o idoso tenha suas necessidades 

atendidas e isso proporciona um bem estar sem duvida contagiante.  

Sawaia (2007, p. 43) contempla que:  

 
A escolha da família se justifica graças à sua principal característica, o valor do 

afeto. Em minha opinião, esta é a principal força que explica sua permanência na 

história da humanidade. Ela é o único grupo que promove, sem separação, a 

sobrevivência biológica e humana, isto é, a sobrevivência na concepção espinosana 

de movimento, ao mesmo tempo de conservação e de expansão. 

 

É inquestionável o valor da convivência familiar para um envelhecimento saudável, afinal, ter 

o apoio daqueles que fazem parte de sua vida, torna a condução da rotina mais fácil e prazerosa para 

ambos os envolvidos.  

A família é a primeira referência de convivência de todos os indivíduos, sendo a mesma 

responsável pelo equilíbrio físico, psíquico e afetivo de seus membros, neste caso o idoso se torna 
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dependente deste apoio. O idoso nutre grandes expectativas em relação a família, alguns aspectos são 

muito importantes, como credibilidade e confiança. 

 

Conclusão  

A terceira idade trás consigo o acumulo das experiências de vida. Nesta fase, a boa 

convivência familiar proporciona um envelhecimento saudável, ativo e um bem estar visível ao idoso. 

Se a família não for para o idoso um alicerce, caso não tenha laços fortes de convivência e amor, 

forma-se uma lacuna na vida do mesmo que pode até provocar doenças, tristezas, angústia, desânimo e 

fazer com que se sintam desprezados e abandonados. 

Após realizar uma entrevista com idosos do Centro de Convivência da cidade de Tabocão           

TO, observou-se que ambos convivem com a presença familiar e alegam que o amor dos mesmos 

tornam seus dias mais felizes. Ambos colocaram seus pontos de vista sobre a importância de terem 

uma relação tranquila e harmoniosa com a família, pois, acreditam que isso trás mais equilíbrio para 

atravessarem a terceira idade, ao mesmo tempo, eles tem consciência que alguns dos seus colegas 

sofrem por falta de amor e apoio, vivem sozinhos e foram abandonados pela família. 

No tocante aos cuidados familiares com o idoso, sua eficácia para um envelhecimento 

saudável e ativo, avaliou-se que os cuidados familiares, permitem que sua vida seja mais feliz, ativa e 

que seu envelhecimento aconteça de forma saudável. 
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