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O envelhecimento populacional e a família

O envelhecimento populacional no Brasil ocorre de for-
ma radical e bastante acelerada. Essa velocidade do proces-
so de transição demográfi ca e epidemiológica traz uma série 
de desafi os para gestores e pesquisadores dos sistemas de 
saúde, com repercussões para toda a sociedade, principal-
mente quando se leva em consideração o atual contexto so-
cial do país marcado por acentuada desigualdade social, 
pobreza e fragilidade das instituições (VERAS, 2009).

O processo de envelhecimento tem provocado diver-
sas mudanças na estrutura social do mundo, com alte-
rações nas relações sociais e produtivas, na saúde, nos 
setores econômicos e habitacionais, distribuição de renda 
e enfaticamente nas famílias (AGUIAR, 2007; PAULO; WA-
JNMAN; OLIVEIRA, 2013). Dentre essas mudanças, pode-
se destacar o fato de o crescimento da população idosa 
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ter sido acompanhado pela redução das capacidades tanto 
físicas como cognitivas dos idosos, determinando diferen-
tes graus de dependência, o que pode favorecer ao maior 
convívio e necessidade de suporte familiar. Neste contexto, 
o envelhecimento leva a transformações relacionadas às 
famílias, o que contribui para o aumento do número de 
estudos que enfoquem a família e suas relações com seus 
membros idosos (TORRES et al., 2010).

Além disto, pode-se salientar que as mudanças ocor-
ridas nas famílias também sofrem repercussões decorren-
tes da autonomia feminina, alterações no mercado de tra-
balho, dependência maior dos fi lhos e pela legalização e 
aceitação social de separações e divórcios. Neste sentido, 
a família não pode ser vista como uma entidade estática, 
visto que, cada vez mais, busca criar um modo de viver de 
características próprias numa estrutura dinâmica e contí-
nua (LEONE; MAIA; BALTAR, 2010).

A família é vista como a base para garantir o susten-
to, o desenvolvimento e a proteção de seus membros, in-
dependentemente da forma como ela está estruturada. Em 
relação aos idosos, historicamente, a família é a principal 
fonte de apoio e cuidado (MONTEIRO; SENA, 2012). Se-
gundo o Estatuto do Idoso, criado em 2003, 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 a convivência familiar 
e comunitária (BRASIL, 2003).

O seio familiar também é considerado um sistema de 
saúde para os idosos, visto que, possui um conjunto de co-
nhecimentos e práticas que guiam suas ações na promoção 
da saúde, na prevenção e no tratamento de doenças. Esse 
suporte contribui de maneira importante para a saúde físi-
ca e psicológica do indivíduo, entretanto, seu efeito é tido 
como benéfi co, se executado pelos membros da família de 
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forma satisfatória. Sendo assim, compreende-se ser funda-
mental para o planejamento assistencial adequado ao idoso 
a compreensão de seu contexto familiar, compreendendo as 
questões que envolvem o convívio e a dinâmica de relações 
dos idosos e seus familiares (TORRES et al., 2010).

Ressalta-se que essas transformações na família asso-
ciadas ao envelhecimento fi zeram surgir diferentes arran-
jos familiares presentes na sociedade, com destaque para 
a família intergeracional, onde o idoso convive com múlti-
plas gerações no mesmo espaço domiciliar, ou seja, o es-
tabelecimento da corresidência (CAMARANO et al., 2004). 
Essa convivência garante ainda o conhecimento cultural, 
bem como desenvolve diversas trocas que contribuem para 
assegurar a reprodução social (JEDE; SPULDARO, 2009).

Neste contexto, a família é tida como uma rede de 
suporte social aos idosos, referendada pelas políticas pú-
blicas deste país. Desta forma, faz-se necessário o apoio 
às famílias, dando condições para que elas exerçam o seu 
papel de provedoras de cuidados aos seus idosos. Além 
disso, esta família precisa de uma maior assistência, sen-
do mais valorizada e cuidada.

2 Corresidência entre idosos e familiares

Corresidência, segundo Vilela et al. (2013, p. 53), tra-
ta-se de “arranjo social de coabitação, no qual duas ou 
mais pessoas, independentemente da geração, gênero ou 
nível de consanguinidade a que pertencem esses indiví-
duos, compartilham o mesmo espaço físico, estabelecendo 
interações sociais de qualquer natureza”. E, neste contex-
to, o envelhecimento populacional tem provocado o surgi-
mento de novas confi gurações familiares, dentre estas, as 
famílias intergeracionais marcadas pela corresidência, que 
se refere à convivência entre idosos, fi lhos e/ou netos no 
mesmo espaço domiciliar (CAMARANO et al., 2004).
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A corresidência entre familiares refl ete uma convi-
vência em família de forma variada, devido aos aconteci-
mentos familiares e mudanças por razões diferentes, que 
vão desde a escassez de recursos fi nanceiros até a necessi-
dade de cuidados por um parente idoso dependente. Essa 
convivência caracteriza-se por confi gurações instáveis, de 
contornos variados, que se fazem e desfazem em função 
desses acontecimentos (AGUIAR, 2007).

 Nos países desenvolvidos, a corresidência dos ido-
sos com seus familiares não é uma realidade. Em países 
como Estados Unidos, Canadá, Grã-Bretanha e Dina-
marca, a maioria dos idosos vive sozinha ou apenas com 
seus cônjuges, os chamados “ninhos vazios”, porém em 
países marcados pela pobreza, a corresidência com fi lhos 
e netos surge como uma estratégia de sobrevivência mú-
tua (CAMARANO et al., 2004; TEIXEIRA; RODRIGUES, 
2009).

Para o idoso, dois fatores são determinantes da sua 
corresidência: as suas condições de saúde e a sua renda 
fi nanceira. Porém, dentre esses determinantes, a renda é 
apontada como um dos principais fatores da corresidên-
cia, visto que, em alguns casos, o idoso pode sofrer de 
necessidades fi nanceiras e, em outros, a renda recebida 
pelos idosos poderia atrair familiares com condições fi nan-
ceiras precárias (PAULO; WAJNMAN; OLIVEIRA, 2013). 

Em relação aos fi lhos adultos, a corresidência com 
os idosos acontece porque muitos continuam morando na 
casa dos pais, devido às difi culdades na inserção no mer-
cado de trabalho e/ou na constituição de uma nova famí-
lia, revelando um quadro de dependência em relação aos 
idosos. Há também os casos onde fi lhos voltam às casas 
dos pais após separações e divórcios, ou retornam à famí-
lia de origem com mulher e fi lhos por questões fi nanceiras.

A literatura brasileira tem destacado a importância 
da renda do idoso no sustento das famílias por meio das 
aposentadorias (AREOSA; AREOSA, 2008; VIEIRA; RAVA, 
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2012). Os dados do Instituto de Pesquisa Econômica Apli-
cada (IPEA) apontam que a renda média dos maiores de 
60 anos é superior à dos jovens, bem como a proporção de 
chefes idosos residentes em casa própria. Os dados refor-
çam essa tendência, quando apontam que a taxa de parti-
cipação econômica dos jovens entre 15 e 24 anos apresen-
tou uma queda expressiva entre 2009 a 2012 (IPEA, 2013). 

Nesse contexto, a corresidência traz diversos benefí-
cios aos idosos e a seus familiares, uma vez que proporcio-
na compartilhamento de bens e renda, além de trocas de 
cuidados e assistência. Chama-se atenção de que muitos 
dos idosos no papel de avós proporcionam cuidados aos 
seus netos adolescentes e crianças, enquanto os fi lhos tra-
balham ou realizam atividades fora do contexto familiar, 
ou seja, o idoso torna-se provedor também de apoio afeti-
vo e de educação para os seus netos (OLIVEIRA; VIANNA; 
CÁRDENAS, 2010).

Entretanto, a convivência familiar muitas vezes pode 
ser marcada por instabilidades e confl itos nas relações que 
podem gerar possíveis violências e maus tratos, o que não 
garante uma velhice bem-sucedida, nem relações amoro-
sas entre seus entes. O dilema que a família pode enfrentar 
pelas instabilidades refl ete, em muitos casos, o questiona-
mento de normas e valores que antes eram aceitos e que, 
no momento em que são interrogados, revelam divergên-
cias tanto pelos pais quanto pelos fi lhos (CAMARANO et al., 
2004; ARANTES et al., 2010).

Nesse sentido, o convívio familiar no âmbito da cor-
residência é um ponto importante a ser considerado pelos 
profi ssionais da saúde em relação aos idosos e sua família, 
pois se, por um lado, o convívio pode trazer consigo de-
sentendimentos, por outro, pode ser considerado um pro-
cesso de trocas mútuas, onde todos compartilham apoio, 
cuidado e assistências. Torna-se importante, assim, a re-
alização de pesquisas científi cas que busquem uma visão 
ampliada sobre família desde as relações familiares para 
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idosos em corresidência, buscando informações sobre os 
aspectos subjetivos como o sentimento dos idosos em re-
lação a conviver com diversas gerações da família.

3 Cenário do estudo e metodologia

A corresidência, ou a ampliação das famílias, pode 
ser uma estratégia familiar empregada para benefi ciar 
tanto as gerações mais novas quanto as mais velhas, em-
bora sob formas diferenciadas (CAMARANO et al., 2004). 
Porém, em muitas situações, a corresidência não implica 
apenas benefícios com a presença de sentimentos afetivos 
entre os familiares e os idosos, mas também na ocorrência 
de confl itos intergeracionais. 

O convívio de várias ou algumas gerações de uma 
mesma família faz com que sejam colocadas lado a lado 
diferentes ideias e visões de mundo que podem favorecer 
o confl ito no seio familiar. Acrescenta-se ainda que a cor-
residência pode não ser um arranjo familiar almejado por 
todos os idosos, visto que estes possuem difi culdades a 
adaptações, ou seja, não se sabe se esses arranjos refl etem 
as preferências por sentimentos de amor e carinho ou se a 
corresidência acontece puramente por questões socioeco-
nômicas e de saúde (LEITE et al., 2012).

A partir destas considerações, emerge a necessidade 
de se estimular pesquisas que busquem delimitar como 
objeto de estudo as signifi cações sobre família construí-
das sob as relações familiares dos idosos em corresidên-
cia, não na perspectiva puramente social, mas dando ên-
fase a uma visão subjetiva, conforme é representada e (res) 
signifi cada. Diante deste cenário, neste estudo buscou-se 
discutir as signifi cações decorrentes das relações estabele-
cidas entre idosos e familiares em estado de corresidência, 
identifi cadas a partir de pesquisa realizada em um muni-
cípio do interior do estado da Bahia.
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Trata-se de um estudo fundamentado na Teoria das 
Representações Sociais, de caráter qualitativo, descritivo e 
exploratório, realizado com idosos cadastrados na área de 
abrangência de duas Unidades de Saúde da Família (USF) 
na área urbana. Os idosos corresidiam em lares intergera-
cionais (uma ou mais gerações), pertencentes à faixa etá-
ria de 60 anos ou mais e com grau de cognição sufi ciente 
para responder aos instrumentos de produção dos dados, 
avaliados segundo os escores no Mini Exame do Estado 
Mental (MEEM), proposto pelo Ministério da Saúde. 

O levantamento realizado através das fi chas A nas Uni-
dades evidenciou um total de 169 idosos em estado de Cor-
residência. A estratégia para produção dos dados foi realiza-
da durante os meses de fevereiro a maio de 2014 e ocorreu 
junto a cada idoso, individualmente, em seu domicílio por 
meio do auxílio dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS). 
Realizaram-se as entrevistas por meio de um instrumento 
para coleta dos dados sociodemográfi cos, contendo uma 
questão norteadora que buscava compreender as dimensões 
dos sentimentos dos idosos em relação a conviver com sua 
família, com registro feito por um gravador eletrônico. Poste-
riormente, as respostas foram transcritas na íntegra. 

Após a aplicação dos critérios de exclusão de parti-
cipantes inicialmente estabelecidos, dos 169 idosos iden-
tifi cados, foram realizadas entrevistas junto a 80 idosos, 
gerando a base de dados que deu origem ao estudo. A aná-
lise dos dados resultantes da questão norteadora ocorreu 
a partir de duas estratégias: a partir da Técnica de Análi-
se de Conteúdo Temática, estabelecida em Bardin (2011), 
utilizando-se de um total das entrevistas realizadas com 
40 participantes, obedecendo ao critério de saturação dos 
dados; através da aplicação do modelo para análise cogni-
tiva de representações sociais intitulado de AnCo-REDES, 
estabelecido em Lopes (2014), utilizando-se, nesse caso, 
todo o conjunto das entrevistas realizadas, no total de 80 
idosos. 
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4 Estudo das relações estabelecidas entre idosos 
e familiares por meio da técnica de análise de 
conteúdo temática

A Técnica de Análise de Conteúdo caracteriza-se por 
uma descrição analítica conforme procedimentos sistemá-
ticos e objetivos de descrição do conteúdo da narrativa da 
entrevista, estrutura-se em três etapas: a pré-análise, a 
exploração do material ou codifi cação e o tratamento dos 
resultados, inferência e interpretação (BARDIN, 2011).

Dentre os participantes do estudo, 75,00% dos idosos 
eram do sexo feminino e em relação à faixa etária, 52,5% 
encontravam-se na faixa etária entre 60 a 70 anos. A aná-
lise do conjunto dos depoimentos, realizada por meio de 
elementos da Técnica de Análise de Conteúdo Temática 
(BARDIN, 2011), gerou duas categorias principais: Rela-
ções familiares marcadas pelo sentimento da harmonia; 
Relações familiares marcadas pelo sentimento da preocu-
pação. As duas categorias sintetizam a relação familiar na 
percepção do idoso.

5 Relações familiares marcadas pelo sentimento 
da harmonia

Na primeira categoria, foram observadas relações fa-
miliares marcadas pelo sentimento da harmonia, com a 
presença do bem-estar e equilíbrio entre os seus membros. 
A corresidência dos idosos com seus familiares favorece a 
presença de relações intensas com várias gerações de uma 
mesma família.  Além disso, nessa fase da vida, a presença 
de limitações pelo aumento de doenças crônicas degene-
rativas faz com que os idosos necessitem de maior supor-
te familiar, o que leva ao maior convívio com os mesmos 
e, consequentemente, ao fortalecimento dos laços afetivos 
entre seus membros.
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As falas de três entrevistados relatam relações fami-
liares permeadas pelo bem-estar, harmonia e equilíbrio.

• A minha família, eu convivo muito bem! [...] Graças a Deus, 
eu me sinto bem com a minha família (I11).

• Bem. Não tenho nada contra a dizer da minha família. Vivo 
bem, nunca tive desarmonia com ninguém, discussão com 
ninguém, vive tudo bem aqui dentro de casa. Eu sinto bem 
(I33).

• Eu me sinto bem, viver com minha família [...] Com meus 
netos, com meus fi lhos, com minhas noras. Então pra mim, 
eu não tenho o que falar da família! (I30).

O suporte familiar, decorrente, muitas vezes, da ne-
cessidade do idoso, resulta em efeitos emocionais positi-
vos, além dos sentimentos de pertencimento e estima pe-
los idosos em relação aos seus familiares. A percepção da 
presença do cuidado familiar está relacionada à compe-
tência social, capacidade de enfrentar problemas, senso 
de tranquilidade, afeto e, consequentemente, bem-estar 
psicológico (INOUYE, 2010).

Apesar das mudanças ocorridas nas famílias, elas 
ainda são fonte de amor e carinho para seus membros, 
independentemente de qualquer difi culdade ou problema. 
Pode-se considerar família uma unidade social, onde todos 
os seus membros estabelecem relações entre si e o mundo 
exterior, desempenhando funções importantes como o afe-
to, a educação, o cuidado e a sociabilização.

Sendo assim, a família contribui no sistema como um 
todo. O suporte familiar para os idosos tem importância 
crucial, pois através do convívio se sentem valorizados e 
amados. A família que possui uma atmosfera harmoniosa 
entre as pessoas favorece o cuidado entre os membros e 
um crescimento de todos, inclusive o idoso, onde as dife-
renças de ideias de cada membro são respeitadas. Entre-
tanto, quando o contrário acontece, surgem relacionamen-
tos de frustração e tristeza, gerando o isolamento social 
deste idoso (DIAS, 2011).
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6 Relações familiares marcadas pelo sentimento 
de preocupação 

Para alguns idosos participantes deste estudo, o con-
vívio intergeracional pode gerar uma preocupação signifi -
cativa com o bem-estar de todos os membros da família, 
existindo pensamentos relacionados à preocupação com a 
dependência fi nanceira e emocional dos mais jovens, e das 
questões sociais relacionadas ao maior risco de violências, 
ao uso frequente do consumo de álcool e outras drogas 
por parte dos fi lhos ou netos. As falas de quatro idosos 
descrevem essa preocupação em relação aos membros de 
sua família.

• Mesmo ele me fazendo companhia é bom, mas eu só gosta-
ria que ele construísse uma família, tivesse a mulher dele, 
os fi lhos dele, a família dele. Que eu dou meu jeito de com-
panhia; eu daria outro jeito e passaria [...] Eu acho que ele 
tem que cuidar da vida dele!(I2).

• É às vezes ele bebe, aí eu me preocupo, aí eu fi co preocu-
pada [...]. Só a minha preocupação é essa. Quando está be-
bendo, bebe demais, aí eu [...]a gente fi ca preocupada. [...] 
Às vezes bebendo, a gente fi ca com medo às vezes de ter 
uma confusão, fi ca mais agitado, mas o resto a gente vive 
bem graças a Deus! (I8).

• [...] Quero um emprego pra ele, que ele está desempregado 
[...] (I10).

• [...] Só o problema é esse que eu te participei [...] Que ele usa 
droga e está num centro de recuperação, somente (I24).

As mudanças ocorridas na família, bem como a fal-
ta de políticas públicas voltadas para idosos e seus fami-
liares, têm fortalecido a necessidade econômica da corre-
sidência com múltiplas gerações, sendo considerado um 
arranjo familiar criado como uma estratégia de sobrevi-
vência e economia de custos entre seus membros. Isso 
tem ocorrido, principalmente, devido aos altos índices de 
desemprego e das instabilidades emocionais, que favore-
cem a permanência dos fi lhos ou o retorno para a casa 
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dos pais, mantendo-se, assim, o idoso ou a idosa como os 
provedores do lar (CAMARANO et al., 2004).

No contexto da pobreza, os idosos, muitas vezes, são os 
únicos colaboradores do orçamento doméstico. Para os ido-
sos, a falta de independência fi nanceira de fi lhos e/ou netos 
provoca um sentimento de preocupação com o convívio e o 
bem-estar dos familiares, o que leva muitos idosos a busca-
rem na informalidade a complementação da renda doméstica.

Estudo realizado em Minas Gerais identifi cou um nú-
mero relevante de idosos que coabitam com netos e fi lhos, 
sendo os netos a geração mais prevalente.  Analisa ainda 
que a corresidência com idosos surge como único apoio 
para os membros familiares e solução para a falta de re-
cursos econômicos (MEIRA, 2013).

Outra preocupação citada nas falas dos idosos refe-
re-se à presença de álcool e outras drogas entre os fi lhos 
ou netos no seio familiar. Para muitos idosos, o convívio 
com drogas é algo recente e não faz parte de suas vidas 
em tempos anteriores, tornando difícil a adaptação a esse 
novo contexto social.

O refúgio nas drogas e o abuso da bebida ocorrem 
em detrimento das condições de desemprego dos jovens, 
que se somam às condições de pobreza e a impossibili-
dade destes de integração social (BERNARDY; OLIVEIRA, 
2010). Um estudo que analisou a concepção dos familiares 
sobre os maus-tratos com os idosos no domicílio relata 
que a utilização de álcool e outras drogas pelos membros 
familiares favorece o risco para a ocorrência de agressões 
e violências no contexto familiar do idoso (SANTOS; LEITE; 
HILDEBRANDT, 2008).

O confl ito, além de existir pela convivência com as dro-
gas, ocorre também pelas diferenças de valores sociais e 
culturais entre as gerações, presentes entre o idoso e seus 
familiares, como também entre os próprios familiares. A 
fala de um idoso demonstra a presença desse confl ito.
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• [...] Quando eu dou um tapa nela, muitas horas ela fala que 
quando completar 18 anos ela vai embora [...] eu sou vó 
dela, e muitas horas eu estou achando que ela tá errada e 
eu não quero bater, mas eu vou falar com ela e ela me res-
ponde com a maior mal criação [...] (I1).

Os confl itos, independentes da origem e fatores asso-
ciados, podem provocar tensões psicológicas e sociais, que 
aumentam a velocidade de deteriorações associadas ao pro-
cesso de envelhecimento, ou seja, a existência de corresi-
dência com familiares não pode ser necessariamente vista 
como garantia de uma velhice bem-sucedida, nem o fato de 
morarem juntos como um sinal de relações amistosas entre 
idosos, fi lhos e netos. Essas tensões e preocupações podem 
infl uenciar no estado de saúde dos idosos (DIAS, 2011).

7 Análise dos signifi cados e relações que ocor-
rem entre idosos e familiares por meio do mo-
delo AnCo-REDES

O AnCo-REDES é um modelo para análise cognitiva 
de representações sociais com base em redes semânticas. 
A estrutura do modelo é composta por elementos que são 
utilizados para a identifi cação da estrutura e análise do 
conteúdo das representações sociais, com base na Teoria 
do Núcleo Central (ABRIC, 1993; SÁ, 1996). Entretanto, 
neste estudo, utilizou-se, especifi camente, do “grupo de 
sentido” (GS), que objetiva “contribuir para a análise do 
conteúdo das representações sociais e da descoberta das 
diferentes signifi cações atribuídas pelo grupo social ao ob-
jeto em análise” (LOPES, 2014, p. 80). A partir dos grupos 
de sentido no modelo AnCo-REDES, foram geradas cate-
gorias para auxiliar na análise cognitiva do conteúdo das 
representações sociais identifi cadas.  

Um grupo de sentido no modelo AnCo-REDES é ge-
rado a partir da detecção dos elementos (vértices na rede 
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semântica) que estejam densamente conectados com vér-
tices que integrem diferentes comunidades (subconjunto 
de vértices, ou seja, sub-redes) esparsamente conectadas. 
Maiores detalhes sobre o modelo podem ser encontrados 
em Lopes (2014). Na base utilizada para este estudo, fo-
ram identifi cados seis grupos de sentido: GS1 – relações 
intergeracionais marcadas pelo amor, cuidado e apoio no 
convívio em família; GS2 – relações intergeracionais mar-
cadas por um bom viver; GS3 – convivência intergeracio-
nal marcada pela união entre familiares; GS4 – convivên-
cia entre familiares como suporte para resolução de pro-
blemas; GS5 – relações intergeracionais marcadas pela fé, 
paciência e orientação a familiares; GS6 – relações interge-
racionais marcadas por confl itos e solidão. 

O grupo de sentido Relações Intergeracionais Marcada 
pelo Amor, Cuidado e Apoio no Convívio em Família (GS1) 
retrata as interações entre idosos e familiares que ocorrem 
motivadas por um cuidar e ser cuidado, não apenas pela ne-
cessidade de ajuda, mas pela satisfação, por se sentir útil. 
Os vértices (termos) que mais se destacam nesse grupo são: 
cuidado, amor, apoio e bem, os quais têm sido característi-
cos na maioria das falas. Nesse sentido, destacam-se as falas 
de três idosos que demonstram a presença dessas relações.

• Amor. Eu não passo sem minha família, é neta, mas eu con-
sidero como minha fi lha, é quem cuida de mim, que faz tudo 
por mim [...] (I54).

• A minha família, eu convivo muito bem! Porque eu moro aqui 
com três fi lhos homens, eles é quem faz as coisas, que faz a 
comida pra mim. Até o dia que eu não guento ir no banheiro, 
eles me leva, me dá banho. Umas ótimas pessoas pra mim! 
Trata tudo a hora certa! [...] Graças a Deus, eu me sinto bem 
com a minha família (I11).

• Meu sentimento é um sentimento de amor, de ajudar, de 
participar assim com eles enquanto eu tiver vida, e eu esti-
ver lúcida. Eu quero ajudar, eu ainda me sinto assim útil, 
quero ser útil até o momento que eu estiver com essa vida 
[...] enquanto eu puder ajudar, eu quero estar junto a eles, 
ajudando, sendo útil como eu já falei [...] (I62).
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No grupo de sentido Relações Intergeracionais Marca-
das por um Bom Viver (GS2), percebe-se uma signifi cação 
específi ca dentro do contexto analisado em que, para o idoso, 
é bom poder viver com os familiares. Na fala do idoso I33, é 
possível perceber essas relações presentes nas representa-
ções sociais deste grupo de idosos, identifi cadas no GS2.

• Bem. Não tenho nada contra a dizer da minha família. Vivo 
bem, nunca tive desarmonia com ninguém, discussão com 
ninguém, vive tudo bem aqui dentro de casa. Eu sinto bem 
(I33).

O grupo de sentido Convivência Intergeracional Mar-
cada pela União entre Familiares (GS3) retrata a existência 
de uma interação satisfatória entre idosos e seus familia-
res, o que leva a um “querer estar junto”, a um sentimento 
de entreajuda nas difi culdades. Entretanto, mesmo tendo a 
necessidade, um desejo de estar junto, o idoso se preocupa 
com o fato do seu familiar fi car preso a ele, e não construir 
a sua própria família. Nesse grupo, o vértice que mais se 
destaca é convivência, seguido de união e construir família. 
A fala do idoso I2 possibilita a percepção da presença des-
sas relações nas representações sociais dos participantes 
da pesquisa, que podem ser identifi cadas no GS3.

• Não tenho o que reclamar me sinto bem! Tanto com a pes-
soa que vive comigo dentro de casa, o meu fi lho que tem 34 
anos. Mesmo ele me fazendo companhia é bom, mas eu só 
gostaria que ele construísse uma família, tivesse a mulher 
dele, fi lhos dele, a família dele. Que eu dou meu jeito de 
companhia, eu daria outro jeito e passaria, entendeu? Eu 
acho que ele tem que cuidar da vida dele (I2).

Neste estudo também foram identifi cadas relações 
que marcam uma convivência familiar pela necessidade de 
resolução de problemas, identifi cadas no GS4 (convivência 
entre familiares como suporte para resolução de proble-
mas). Dessa forma, é possível perceber uma signifi cação 
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sobre as relações familiares que difere das demais, mas que 
está presente nas representações dos idosos participantes 
da pesquisa, ou seja, uma relação pautada na importân-
cia do idoso como provedor, como suporte para solução de 
problemas (e. g. problemas fi nanceiros). A aposentadoria 
do idoso, muitas vezes, é a única fonte de renda da família. 
As falas de dois idosos merecem destaque por demonstrar 
essas relações encontradas.

• É o desprezo, é só procurar quando necessita de alguma 
coisa, fora isso parece que não existe, sabe? Mas se precisa 
bate na porta. E outra coisa, se não tiver no momento para 
servir, ou não puder fazer nada naquele momento, é pior, 
porque fi ca até de mal, fi ca aborrecida e para de procurar, 
para de telefonar, para até esquecer e começar tudo nova-
mente. Pra mim só o desprezo é que acaba comigo (I65).

• Meu sentimento é... que eu penso nesse sentido, é porque 
(como é que se diz) no momento assim aí Deus me levar e 
eles (como é que se diz), precisa de mim, né? Então... é uma 
coisa que meu sentimento é esse de fi car aí, né? E um sem 
ter (como é que se diz) da onde buscar as coisas, né? Então 
(como é que se diz) aqui dentro de casa só é eu que tenho... 
ela tá sem trabalho, tudo enfi m. Aí meu pensamento é esse 
que eu penso (I47).

Com o grupo de sentido Relações Intergeracionais 
Marcadas pela Fé, Paciência e Orientação a Familiares é 
possível perceber que, para o idoso, a fé é algo presente nas 
suas relações familiares, e é nela que muitas vezes busca 
alento, paciência, principalmente para lidar com as difi cul-
dades do seu cotidiano, como o uso de drogas por membros 
da família. O apoio aos fi lhos e netos é importante para o ido-
so, e um papel de orientador, conselheiro, educador também 
é exercido por ele nas interações familiares. Percebe-se ainda 
que essas preocupações fazem parte do cotidiano do idoso 
em estado de corresidência, e as políticas públicas devem 
levar essa realidade em consideração. As falas de três idosos, 
participantes da pesquisa, demonstram essas relações en-
contradas a partir da análise deste grupo de sentido.
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• Meu relacionamento é muito bom, graças a Deus, né? Tem 
hora que a gente passa a hora assim... de angústia que a 
gente tá na idade, né? Não tem paciência, mas Deus tá me 
dando paciência pra lidar com ele. Eu creio que Deus vai me 
dar paciência pra mim tá com ele diariamente (I14).

• Bom, o sentimento que eu tenho é que eu sou vó dela e muitas 
horas eu tô achando que ela tá errada e eu não quero bater, 
mas eu vou falar com ela e ela me responde com a maior mal 
criação... [...] Até que eu falo com ela que ela vai ver qual é a 
estrada mais perto pra ela. Ou morar dentro de casa com a 
vó, ou ir pra rua [...] Eu não ando batendo nela, eu não ando 
judiando dela, eu só não deixo ela sair bestando. O dela daqui 
pra escola e da escola pra aqui. Só. Eu não deixo ela ir pra 
casa das amigas dela por aí bestar, pro nome dela não fi car 
pela rua. Só isso. (I1)

• [...] Aí eu dou conselho a ele como uma mãe mesmo pode 
dar conselho para um fi lho, pra nós viver mais em camara-
dagem. [...] Eu amo meu fi lho, gosto muito, eu converso com 
ele, falo tanto com ele e ele – ‘O mãe, eu amo a senhora, 
quero bem a senhora [...] deixa que com fé em Deus vou sair 
dessa vida de fumar essas bestagens, eu não quero que a 
senhora passa mal por minha causa e nem sofrer por mim, 
porque eu amo a senhora, eu lhe quero bem, calma deixa de 
bestagem’. Então eu amo meu fi lho, adoro ele, que ele é meu 
caçula. [...] só o mal é isso, que eu converso com ele e ele não 
atende quando eu falo (I69).

Com o grupo de sentido Relações Intergeracionais 
Marcadas por Confl itos e Solidão (GS6) percebe-se que, 
muitas vezes, o convívio familiar não é desejado pelo idoso, 
e isso ocorre em virtude dos confl itos existentes nas inte-
rações familiares. Entretanto, também existe o desejo pela 
harmonia na família, que leva o idoso a um agir tolerante, 
buscando intermediar as relações confl ituosas. O idoso se 
sente responsável por sua família. Essa signifi cação pode 
ser demonstrada a partir das falas de quatro idosos que 
integram a base de dados analisada.

• É isso que eu falei, eu quero mais é viver sozinho, a pertur-
bação tá demais [...] dá muita briga, aqui a gente se enrai-
va, né? A gente tá é doido. Não quer ir embora [...] moleque 
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de vinte e poucos anos perturbando dentro de casa (I44).
• Olha, o meu sentimento é porque eu tenho os dois fi lhos que 

mora mais eu, que eu já falei, e eu não fi co satisfeita deles 
ter essa má união um com com outro, com outros, com  ele 
mesmo, né? Então não é o caso de eu viver satisfeita, por-
que uma mãe ter os seus fi lhos dentro de casa pra viver eles 
com aquela má vivência um com os outros [...] (I6).

• Eu sinto minha fi lha ir embora, me largar. Eu sinto ... do-
ença. Eu sinto morrer e fi car tudo aí. Deixo ver que mais... 
penso em saúde. Penso em... deixa eu ver... Penso assim... 
em qualquer coisa assim... eu fi car só... morar só... penso 
em solidão. Penso em meu esposo espairecer, fi car só. Pen-
so em minha neta. Penso em todo mundo (I5).

• Me pegou. Eu me sinto assim...porque... Eu me sinto como 
uma advogada, porque cada um age de maneira diferente. 
Um é espontâneo, outro é calado. Aquele que é espontâneo 
acha que... aquele que é espontâneo, o que é mais calado, 
acha que o espontâneo tá pirraçando ele, aí gera um confl i-
to, né? Tem um adolescente que às vezes fi ca até meia noite 
assistindo televisão, dorme o dia todo. Quando a gente vai 
reclamar, acha que a gente... abusada. É abusada, porque 
sempre pro jovem a gente que é de idade, que tem experiên-
cia, que vai dar conselho que a gente é abusada né?  Então 
eu me sinto assim como uma advogada prá tá entendendo 
cada um de uma maneira diferente. [...] É difícil minha fi lha. 
[...] É por isso que eu falo assim, família é uma responsabili-
dade muito grande e a gente pra viver na harmonia a gente 
tem de tolerar muita coisa, engolir muita coisa, e às vezes 
pensa assim: ‘Tá com medo’, nõ tá com medo não, é procu-
rar entender cada um de sua maneira (I17).

A análise do conteúdo das representações sociais a 
partir dos grupos de sentido que compõem o modelo AnCo-
-REDES possibilita ao analista tanto um olhar global para 
as representações, quanto também para aquelas signifi ca-
ções individuais, locais, identifi cadas nas representações 
sociais através dos vértices da rede e as conexões esta-
belecidas entre eles. Com a Figura 1 é possível fazer uma 
inspeção visual das sub-redes equivalentes aos grupos de 
sentido resultantes da aplicação do AnCo-REDES na base 
de dados estudada e, desta forma, melhor compreender as 
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relações que ocorrem entre os diversos termos (vértices) 
que emergem da rede de signifi cados extraída das entre-
vistas junto aos idosos participantes da pesquisa.

FIGURA 1 – Grupos de Sentido (sub-redes) identifi cados 
ao aplicar o modelo AnCo-REDES na base de 
dados gerada a partir das entrevistas realiza-
das junto a 80 idosos em estado de corresi-
dência
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FIGURA 1 – Grupos de Sentido (sub-redes) identifi cados 
ao aplicar o modelo AnCo-REDES na base de 
dados gerada a partir das entrevistas realiza-
das junto a 80 idosos em estado de corresi-
dência

Fonte: Adaptado de Lopes (2014)



[234]    A REPRESENTAÇÃO SOCIAL NA CONSTRUÇÃO DA VELHICE

Considerações fi nais

Os resultados deste estudo, obtidos tanto pela Técni-
ca de Análise de Conteúdo Temática quanto pela análise a 
partir do modelo AnCo-REDES, demonstram que as rela-
ções familiares dos idosos em corresidência são marcadas 
por sentimentos de harmonia, bem-estar, amor, união e 
apoio, que resultam no fortalecimento dos laços afetivos e 
cuidados compartilhados pelos membros. O cuidado mú-
tuo, ou seja, os idosos cuidados por familiares, e esses, 
sendo cuidados pelos idosos, demonstra que a corresidên-
cia baseia-se em uma solidariedade intergeracional.

Nota-se, porém, que em muitos convívios familiares 
existe o sentimento pelo idoso de preocupação com o bem-
-estar da família como um todo, devido às instabilidades 
fi nanceiras, ao uso de álcool e outras drogas pelos mais 
jovens e pelas divergências de ideias e valores entre as di-
versas gerações, tudo isso pode favorecer a presença de 
confl itos no seio familiar. 

O convívio familiar pode não ser um arranjo almejado 
por todos os idosos, uma vez que as tensões podem dimi-
nuir a sua qualidade de vida. É necessário o compartilha-
mento de responsabilidades entre a família, o Estado e a 
sociedade como um todo. Trata-se do incentivo à criação e 
extensão de programas de assistência e políticas públicas 
de saúde e sociais voltadas para a melhoria das condições 
de vida dos idosos e seus familiares.
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