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ENVELH EC ER EM FA MÍLIA: PARTICULARIDAD ES E CR ENÇAS
AGIN G IN F AMILY: PARTIC UL ARITIES AN D BELIEFS
Camil a Ament Giuli ani dos Santos F RANC O 1
Sol ena Zi emer KUSM A 2

Resu mo: A crença é intrínseca a cada pe ssoa, família e sociedade. Todas as pessoa s seguem

regr as, porém estas dificilmente estão no con sciente delas. No idoso as cren ças tornam -se
bastante evi dent es, não soment e pelo seu envelh eciment o e dificuldades, m as tam bém pela sua
relação com a sociedade e fam ília. Este estudo tem como objetivo apresentar, através de uma
revisão da literatura, algum as crenças comun s n a sociedade refer ente à fa se tardia do ciclo de
vida, tent ando compreendê-las, am eni zar as estranhezas e m uitas vez es o rechaço que causam as
expectativas desta fase. Serão abordado s temas como o envelhecimento e f amília no estágio
tardio da v ida e a terap ia de fam ília como um importante instrum ent o de auxílio no
reconhecimento do valor da terceir a idade. Acreditar e val orizar os idosos devem ser uma das
principais mudanças a o correr. Não soment e medidas d e apoio como grupos e espaços de convivênci a,
mas a real inserção soci al; pel a sua importânci a e contribuição na manuten ção e prosperidade da famíli a e
da sociedade.

Pal avras-chave: Crenças. envelheci mento. terapia de família.

Abstract: Th e belief is intrinsic to each person , family and soci ety. Ev erybody follow rules , but these are hardly
conscious in them. In elderly people the b eliefs be co me quite evident, not only for th eir aging and di ffi culties, but
also its relationship with society and family. This study ai ms to present, through a literatu re review , so me co mmon
belie fs in society on the late stage o f the li fe cycle, trying to understand them, so ft en the strang e and o ft en the
expect ations that caus e r ejection of this phase . So me topics will be discuss ed, su ch as aging and family in the l ate
stage of life and family therapy an i mportant tool to aid in the recognition of the value of old ag e. B elieve and v alue
the elderly should be a major chang e to occur . Not only support measures su ch as groups and living spaces, but the
real so cial integ ration, its i mport ance and cont ribution to the maint enance and prosperity of the family and so ciety.
Keyword s: B eli eff. el derl y. famil y therpy.
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INT RODUÇÃO

Diar iamente o profissional da saúde lida com cr enças, tabus, convicçõ es e có digo s que
estão em aranhados n a c ult ura e valor es indivi duais e coletivo s de cada território. Segun do alguns
autores, um conjunt o de cr enças são ref lexões, premi ssas, re gras, convicções, que as pe ssoas
seguem e que governam as suas vidas e as suas r eações (PAPP, 1994). De acor do com os
princípio s da t erapi a co gn itiva, as crenças n ucleares são as idéias e conceitos in dividuais m ais
enraizados e f un dament ais a cerca de cada um, das pessoa s no ent orno e do mundo ; elas são
incon dicionais e in dependentemente da situação o in dividuo irá pen sar de acordo com sua
vivência (KNAPP, 2004).
A crença é intrínseca a cada pesso a, família e sociedade. Todas a s p essoa s seguem regra s;
porém estas dificilment e estão no con sciente delas. Na terap ia de família p ercebe-se que existem
m uitas cr enças que p aralisam e im possibilitam as mudan ças e a saúde da fam ília.
De a cor do com a teoria co gnitivista tais crenças são disf uncionais e podem ser a gr upadas.
No caso do s tran stornos depressivo s, por exem plo, evidenciam-se: a) cren ças nuclear es de
desamparo, b) de desamor e c) de desvalor. As cren ças disfuncion ais podem ser a re speito dos
outros e do m un do e con stituem um nível mais aprof undado do p ensamento (KNAPP, 2004).
Segundo Turchi, gran de estudioso da h istoria das r eligiões, cr ença é a animação dos
fenômenos da natur eza e da vida, an imação devida a alguma forma prim ordial e int uitiva do
conheciment o h um ano, em virtude da qual o homem projeta a si m esm o nas coisas, isto é,
anima-as e p ersonifica-as, dan do-lh es figura e comportamentos sugerido s pela sua imaginação; a
crença é, em suma, um a represent ação fantástica da realidade, delineada espontaneam ent e pelo
m ecanismo mental (MONDIN, 1981).
Toda família apre sent a crenç as, algum as que são v er dadeiras e outras que são
imobilizador as e irreais. Ander sen co loca que é necessária um a reflexão para que ocorra uma
transição significativa das crenç as e com isso po ssam os trabalhar com a s cr enças alternativas, ou
seja, trabalhar as crenç as que são im obilizadora s e tent ar uma alteração do quadro estagnante
inicial (WRI GT H e NAGY, 2002).
Há cren ças que são iner ent es a época, cultura, etnia, classe social e econôm ica, família e
indiví duo; bem com o àquelas são com uns e p erm eiam os tem pos e sociedades.
No idoso as cren ças tornam-se bastant e evidentes, não somente pelo seu envelhecimento
e dificuldades, mas também pela sua relação com a sociedade e fam ília. Crença s, essas, que são
pouco e studadas em nosso meio e além da descrença (por alguns) da terapia em idosos, tornam
seu estudo de sum a importância. Partindo do estudo das crenças, elas serão descritas e
analisadas em relação à fase tar dia do ciclo de vi da.
Este est udo tem como objetivo apresentar, através de um a revisão da literatur a, algum as
crenças com uns na sociedade referent e à f ase tardia do ciclo de vida, tentando compreen dê- las,
amenizar as estranhezas e m uitas vezes o recha ço que causam as expectativas desta fase.
REVISÃO DE L ITE RATURA
Envelheci mento
Do pont o de vista demográfi co (LEBRÃO, 2006), envel hecer signi fica aument ar o número de
anos vividos. Paral el ament e à evol ução cronol ógica, coexist em fen ômenos de nat ureza biopsí qui ca e
soci al, import antes para a percepção da idade e do envel hecimento. Nas soci edades ocidentais é comum
associ ar o envel hecimento com a perda de produti vidade e a aposentadori a.
São consi derados velhos aquel es q ue alcançam 60 anos de idade. É di fícil caracteri zar uma pesso a
como idos a utili zando como único critério a idade. Além disso, n est e segmento conhecido como t ercei ra
idade est ão incl uídos indivíduos diferen ci ados ent re si, do ponto de vista cultural, socioeconômico
demográfi co e epidemiológi co.
FRA NCO , C . A. G . S . Envelhecer em Família: P a rticula ridades e Cre nças. Revista Gest ão & Saúde,
C uritiba , v. 1 , n. 2, p.11-16. 2009.
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O envelheci mento da popul ação, comprovados por dados d o últi mo censo demográfi co, é uma
real idade sentida na vivênci a di ári a de toda a soci edade, pel os próprios id osos, famili ares e p rofissionais
da área da saúde. Segundo dados d o IB GE (2002), atual mente, no Brasil exist em cerca de 16 milhões
(8,6%) de idosos e as projeções demográfi cas apont am que existi rão mais de 3 0 milhões de p essoas com
60 anos de idade ou mais em 2025 (IB GE, 2002). Do tot al de idosos 62,4% são responsáveis pelos
domicílios e t êm, em média, 69 anos de idade e 3,4 anos de estudo. Com u m rendi mento m édi o de R$
657,00, o idoso o cupa, cada vez m ais, um papel d e dest aque econômi co.
Com o envel heci mento da população somada a desinstitucionalização psi qui át rica a famíli a
desempenha uma admiráv el função, na provisão de cuidados para o i doso m ais fragili zado, e uma nova
organi zação familiar, na qual muitas vezes são os idosos os provedores e “ chefes da famíli a”
(CER QUEIR A e OLIVEIRA, 2006, IBGE, 2002).
É observado que principalmente em famíli as de b aixa renda, a úni ca fonte de renda, em g rande parte das
vezes, é o aposentado idoso, gerando inúmeros conflito s em torno dessa v erba.
Com o aumento do número de idosos a socied ade apresenta um incremento considerável de
indi víduos com doenças crônico-degenerativas, com suas conseqüên cias pessoais, famil iares, sociais e
econômi cas. Essas condições podem causar limit ações em seus port adores que passam a necessitar de
ajuda temporári a ou p ermanente para s uas ativi dades (DUARTE, 2006). Dest e modo a famíli a assume u m
papel com grande resp onsabili dad e social (PONC IANO, 2003).
Nest e momento, a soci edade de maneira geral vive um i mportant e período de t ransição e
mudanças, no qual se faz necessári o o entendiment o das transformações soci ais e culturais que vem se
processando nas úl timas décadas, para que se possa enfrent ar o próprio processo de envelhecimento
dent ro d e expect ativas condizentes com as novas formas de organização familiar. No ent anto, qual quer
que seja a estrutura na qu al se organizará a famíli a do futuro, há a necessidad e d e se manter os vínculos
afet ivos ent re seus membros e os i dosos. Nest a fase da vida, o que o idoso necessita é senti r-se
valorizado, viver com di gni dade, tranqüilidade e receber a at enção e o carinho da famíli a. (GUEDES,
2000)
At é os anos 80, a quest ão do idoso não se constit uía uma problemática. Eram poucos os que
sobreviviam por muitos anos e, quando isso ocorri a, o cui dado cabi a à família (em geral extens a,
compost a de p ai s, fil hos, tias, avós) e, mais especi ficamente, às mulheres. Na ausência de familiares e de
condições financeiras para prover cuidados domicili ares remunerados, o i doso permaneci a em asil os,
mantidos por entidades filantrópicas e religiosas (WALSH, 2001).
As mudan ças da soci edade brasil ei ra nas últi mas décadas resul taram em maior expect ati va de
vida e, consequent ement e, aumento do número de i dosos, dando-lhes maior visi bilidade soci al
(CER QUEIR A e OLIVEIRA, 2006). Esse aumento trouxe, ai nda, uma série de demandas referentes ao
cuidado a ser prest ado ao idoso. Assi m, a quest ão do id oso passou a s er mais complexa também por causa
de fatores ligados às modificações na est rutura famili ar da cl asse m édia:
a) a família, d e extensa, passou a ser n ucl ear (pais e fi lhos);
b) o número d e fil hos di minuiu, p redomi nando famíli as com t rês ou quatro el ementos;
c) há uma maior inserção das mulheres no mercado de trabalho urbano.
Erikson em sua descrição das etapas do ci clo de vida coloca como marco no desenvol vimento
dest a idade o conflit o entre a i nt egri dade do ego versus a desesperança. Dest e modo escreve: “ ... a morte
perde seu caráter pungente. A falt a ou a p erda dessa integração acumulada do ego é simbolizada no temor
da mort e: o uno e único ci clo de vida não é aceito como o limit e extremo da vi da. A desesperança
exprime o sentiment o de q ue o tempo j á é curto, demasiado curto p ara a t entativa de começar outra vida e
para experi mentar rotas alt ernati vas para a integridade. O descontentamento de si mesmo ocult a a
desesperança, ainda q ue q uas e sempre na forma de "mil p equenos desgost os" que n ão val em um pequeno
remorso: "mille pet its dégôuts de sói, ãont l ê total ne f ait pás un remorãs, mais un gene obscur e"
(ERIKSON, 1971).
Para se tornar u m adult o maduro, cada i ndi víduo deve desenvolver em grau sufi ciente todos os
mencionados atributos do ego, de m odo que um índio s ábio, um verdadei ro cavalhei ro e um camponês
experiente compartilhem e reconheçam uns nos out ros a et apa final da integridade. Mas, cad a entidade
cult ural, p ara des envol ver o estilo parti cular de i ntegri dade sugerido por s ua posi ção h istórica, utili za u ma
combinação particul ar desses conflitos, si multan eament e com provocações e proibições especí ficas da
sexualidade i nfantil. Os conflitos infanti s se t ornam cri ativos só se estim ul ados pel o amparo firme das
instit uiçõ es culturais e das lideran ças que as rep resentam. Para se avizinhar ou experiment ar a
integ ridade, o indi víduo precis a s aber como s eguir o exempl o dos portadores de i magem n a religião e na
FRA NCO , C . A. G . S . Envelhecer em Família: P a rticula ridades e Cre nças. Revista Gest ão & Saúde,
C uritiba , v. 1 , n. 2, p.11-16. 2009.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
14
REVISTA GESTÃO & SAÚDE

políti ca, na ordem econômi ca e na t ecnologia, na vida aristocrática e nas artes e ci ênci as. Portant o, a
integ ridade do ego i mpl ica u ma integ ração emocional que permit e a p articipação consentida assi m como
a aceitação d a responsabilidade da liderança.
Como salient a Erikson, para haver uma velhice harmoniosa, deve-se ter um ego í ntegro,
característica que se aprende, sabendo vi ver. Tendo u m censo real de si e d o mundo (um mundo n ão feito
de ilusão), ti rando-se espinhos (mesmo que custem al guns arranhões) e realizando escolhas (bem e m al)
const rói -se o ego, que se torna íntegro na medida em que consegue lidar com tais situações e dificuldad es.
Os v alores e as energi as s ão empregados de forma que s ão voltados n ão s oment e ao i ndivíduo de forma
narcisist a, mas sim num ideal de pl enitude e perpet uidade. Uma expect ativa real de si e de sua vi da é
essen cial, pode-se ficar mal uco ou viver na soli dão se a vida for feit a d e ilusão. É de vital importân cia
nessa fase a parti cipação do i doso nos diversos setores da sociedade, trazendo suas l egíti mas
cont ribuições (ERIKS ON, 1971).
Famíl ias no estágio tardio d a vid a
Ai nda hoje se t em uma vis ão pessimist a das famílias do est ágio t ardi o da vida. Os mitos
sust entam que a mai oria d os idosos não tem família ou, no melhor dos casos, tem contat os in freqüentes,
obrigatóri os e conflit ant es; q ue os fil hos adultos não s e i mportam com seus pais idosos e os abandonam
ou livram-se del es em instituições; e q ue as famíli as n um est ágio posterior de vida, est ão d emasiad amente
fixadas em sua maneira de ser para mudar antigos padrões de interação. Através dest as concepções
errôneas, a famíli a na fas e tardia d a vida, assi m como o i ndivíduo mais velho, foi est ereotipada e posta de
lado (WALSH, 2 001).
Estas crenças, não permit em que a soci edade veja que nos dias atuais existem dois tipos de
famíli a: as famíli as com idosos, e as famíli as de idosos. As famílias com idosos são aquel as que
apresent am um membro da famíli a que estej a na fase final do ci clo de vida morando com esta famíli a,
mas n ão s ão os chefes; e as s egund as, são famílias das quai s os idosos s ão os chefes.
De modo geral, nas famíli as brasileiras, predomi nam os arranjos em que o i doso reside com os
filhos, havendo uma proporção menor residindo com o utros parent es, e, nesses casos, são idosos mais
velhos, mais pobres e com piores condi ções de saúde. S e d e um lado, os i dosos dependem da famíli a,
especi al mente quando mais velhos, doentes e com incapacidad es, muitas vezes também dão apoio,
principal mente ajudando financeirament e e no cuidado da casa e das cri anças (CERQUEIRA e
OLIVEIRA, 2006 e LEBR ÃO, 2006)
Certament e, os rel acio nam entos famili ares conti nuam sendo i mportant es durante a terceira idade
para a m aiori a dos adult os de nossa s oci edade. Cerca de 6 0% dos idosos vi vem com conj ugues ou outros
famili ares, incluindo filhos, irmãos e pais i dosos. A proximi dade d os membros da famíli a e o contato por
telefone são especial mente importantes para aqueles que vivem sozi nho, 80% das quais são mulheres
mai s velhas, geral mente vi úvas. Apenas 3 % nunca vêem famili ares (W ALSH, 2001).
Embora a mai oria dos i dosos prefi ra morar separados dos filhos adultos, o contato freqüent e,
laços emoci onais recí procos e vínculos de apoio mútuo são mantidos pela mai oria das famíli as, num
padrão q ue foi convenientement e cham ado de “intimidade à di stância” (WALSH, 2001).
A manei a como a famíli a entrará no est ágio t ardi o da vi da depende muito de como foram seus
padrões famili ares anteriores, o ti po de sist ema que cri aram ao longo dos anos e da capaci dade e forma do
sist ema d e ajust ar-se às p erdas e às novas exigênci as. A perda d o funci onamento num p apel mat erno t orna
essa t ransição especi al mente crucial para a mulher.
DIS CUSS ÃO
Os qu eridinh os da v ovó
A condi ção d e avós p ode ofert ar um novo paradigma. Sati sfaz o d esej o de sobreviver, auxiliando
assim a aceit ação de nossa própri a mortali dade, pois “ na p resença de u m avô e de um neto, o passado e o
futuro se fundem no presente” (WALS H, 2001). A condição de avós estimula a revivescência das
próprias experiências anteriores d e cri ação dos fil hos.
Ser avô constit ui uma transição si stêmica que aterá os rel acionamentos e oferece vari as
possibili dades d e papel. Os avós e os n et os podem usufruir de um víncul o especi al, que não é compli cado
pelas responsabil idades, obrigações e conflitos inerentes ao relaci onamento pais e filhos.
Porém t em-se o mit o de que todo o avô t em que cuidar e estar sempre à di sposição dos netos,
sendo sua única e muit as vezes única alegria est ar com estes 100% de seus momentos. Os idosos
FRA NCO , C . A. G . S . Envelhecer em Família: P a rticula ridades e Cre nças. Revista Gest ão & Saúde,
C uritiba , v. 1 , n. 2, p.11-16. 2009.
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cont emporâneos apres entam uma vida soci al integrada e participati va, e est a crença muitas vezes t raz
angustias, conflit os e sentimento de culpa.
Te cuido pra me cui dar:
O envelheci ment o assim compreendi do é freqüentemente acompanhado por relaçõ es de
dependência e aut onomi a. P or muito tempo est es conceitos foram consi derados pólos opostos de uma
mesma dimensão. Na lit eratu ra mai s recent e, no entant o, são d escritos como referentes a uma relação
dinâmica que se exprime de forma diferent e n as diversas fases do desenvolvimento e nos vários domí nios
do comportam ento (DUART E, 2006).
A condi ção de dependência é, sem dúvida, o maior t emor referido pelos idosos. Isso ocorre
porque a soci edade vive num cont exto cult ural em que a autonomia do adulto é ultravalorizada e a
dependência, que se acredi ta ser uma condi ção inevit ável da velhice, é superdeplorada. A princi pal
conseqüênci a da associação ent re vel hi ce e dependência é o desenvolvimento de ati tudes n egativas em
relação à velhice.
Dependência possui diferentes signi fi cados quando analis ada em culturas diversas ou, mesmo,
por indi víduos distintos. Num s entido mais geral, dependênci a significa um est ado em que a pessoa é
incap az de existir de maneira satis fató ri a sem a ajuda de out ra. Numa vis ão tradicional, independência e
dependência são característi cas antagôni cas e mutuamente exclusivas; a p rimeira substit ui a s egunda em
favor do desenvolvi mento saudável, maduro e do bem-est ar. As dependênci as geral mente observadas
entre os idosos resultam t anto das alt erações bi ológicas quanto das mudanças n as exigênci as s ociais e,
freqüent emente, as últi mas parecem d eterminar as primei ras (DUART E, 2006).
Foram descritos t rês tipos de dependênci as freqüentemente observadas ent re os idosos: fi si ca,
estrut urad a e comport amental.
O momento em q ue a saúde debilitada requer que consideremos a colocação numa instit uição ou
casa d e repouso constitui uma crise p ara a famíli a. Contrariam ente ao mit o, os fil hos normalment e não se
livram dos idosos colocando-os em instituições. Soment e 4% de todos os idosos vi vem em instituições,
sendo que quase metade dest es apresent am doença cerebral o rgânica, com a i dade média d e admi ssão em
torno de 80 anos. As i nstituições cost umam ser buscadas somente em ulti mo recurso, normalmente
quando as famíl ias est ão excedendo o s limites. No entant o, os s entimentos de cul pa e de abandono podem
tomar decisões d e inst itucionalização alt ament e estressante para as famílias.
Lidar com a doença terminal t alvez sej a a t arefa mais difí cil para a famíli a, complicada pel a
prolongada enfermidade e pel as deci sões sobre a vida versus a o p rocesso de m orte. A adaptação famili ar
à perda envolve o luto compartilhado e uma reorgani zação do sist ema de relacionamento famili ar.
Sossego !?
Considerando que o signifi cado do valor do ser humano é det erminado, primariamente, pel a
parti ci pação no processo produtivo, o i doso após a aposentadori a pode gerar dependência. Como
conseqüênci a da aposentadoria e da perda dos rendimentos representat ivos com o decorrer do tempo,
muit os idosos passam não só a t er que residi r com um de s eus filhos e a d epender del es para seu s ustento,
como t ambém t êm de se submet er às "regras" de sua nova condição de moradi a, muitas vezes
cont rari ando seus hábitos ou valores (CERQUEIR A e OLIVEIRA, 2006).
A aposentadoria represent a um m arco crucial para o casal. O fato de a aposentadoria s er forçada
ou desejada represent a um fat or det ermi nante p ara a aceitação da n ova fase de vida. Para os homens a
aposentadoria represent a uma dimi nui ção na função de provedor com uma provável redução nos
investim ent os famili ares e perda de rel acionamentos signifi cativos que foram centrai s por t oda a vida
adult a. As mulheres q uando s e aposentam, normal ment e continuam com s eus afazeres de casa, tendo u ma
mudança menos traumati zante. Porém a crença que m ais comumente aparece nest a condi ção é a d e que o
casal juntos após t anto tempo tem que ter uma rel ação melhor do que nunca, não podendo haver
discrepâncias e dest a forma a maior t arefa para este casal é adapt ar os conjugues que s empre esti veram
fora, dentro do ambi ente familiar.
Por out ro l ado, este é um marco, pois o companhei ris mo, o interesse e os cuidados mútuos
tornam-se alt ament e valori zados no rel acionamento conjugal, assim como a i ntimidade sexual , que
continua p ara muitos por muitos anos.
Apenas u m
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No ciclo de vi da familiar, a m ai or parte d a vi da, o indi víduo vive acompanhado, porém é na fase
tardia em que s e depara com a perda d o companhei ro (normal ment e a perda d o homem, 4 vezes mais
chance). Os sentimentos inici ais de perda, desorientação e soli dão contribuem para um aumento nos
índi ces de mo rt e e suicí dios, p ri ncipal mente nos casos dos homens. No entanto o sofrimento p rolongado
para as m ulheres viúvas t ende a s er mai or, pois é menos provável que el as en contrem um novo p arceiro,
ao contrário d os vi úvos, que s ão em m enor número e tendem a casar com mul heres mais jovens.
A t arefa psicossoci al desta t ransição envolve a t rist eza pela perda e o rei nvesti mento no
funcionament o futuro. Há 3 fases nesse p rocesso d e ajustamento. A primei ra fase é descartar o s laços com
o companheiro e admiti r o fato de que el e est á morto, transformando em l embranças a experiências
compartilhadas. Na s egunda fase as atenções s e volt am p ara as d emandas da realidade no funci onamento
coti diano. Dent ro de um ou dois anos, o aj ust amento à t ercei ra fase muda para novas ati vidades e
interesse pelos outros.
É normalmente na t erceira fase que os i dosos se deparam com mai s uma crença de seus
famili ares: s eus pai s ou avós são assexuados e que qual quer pessoa que t enham i nt eresse p or ess e está
“ dando um gol pe” no idoso. Outra crença importante que envolve a viuvez é a de que o idoso deve
fideli dade ao parceiro fal eci do, devendo m anter-se sem um novo companheiro.
CONCL US ÃO
Percebe-s e que d e manei ra, m ais que especial, nesta fase do ci clo d e vi da, manifest am-se diversas
crenças; a m aiori a del as arraigad as há décad as e muitas vezes perpetuando e contri buindo, não só para
padrões disfunci onai s de funcionamento familiar como de toda soci edade; mesmo com uma evidente
mudança demográfi ca. Embora a nossa s ocied ade est eja cada vez mais senil, ainda faltam muit os estudos
em relação aos idosos, que estão a cada dia procurando mais at endimentos psicoterápicos, muitas vezes
pelas difi culdades encontradas no seu convívi o. A t erapia familiar é um i mport ante inst rumento de
auxili o, uma v ez q ue a maiori a dos conflit os v eri fi cados rel aciona-se com a famíli a.
Acreditar e valori zar os i dosos devem s er uma d as pri ncipai s mudanças a ocorrer. Não somente
medidas d e apoio como g rupos e espaços de convi vên cia, mas a real i nserção s ocial; p ela sua i mportân cia
e contri buição na manut enção e prosperi dade d a famíli a e da so ci edade.
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