
VII Ciclo de Conferências Centro Infantil e Social de Cesar 

 

A Família na Infância e na Velhice foi a temática abordada no VII Ciclo de Conferências do 

Centro Infantil e Social de Cesar, realizado no dia 30 de maio em Cesar. Apesar das mudanças 

sociais e culturais ocorridas em torno da família, o amor e afetividade são marcos indeléveis para 

a vivência familiar. A sessão de abertura contou com a presença do Presidente do CISC, José 

Rocha; Augusto Moreira, Presidente da Junta de Freguesia de Cesar, Rui Cabral, em 

representação do Município de Oliveira de Azeméis e Manuel Ruivo, Diretor do Centro Distrital 

de Aveiro ISS, IP. 

 

A importância da família na construção da personalidade 

 

1. O VII Ciclo de Conferências abriu com o tema “O que vem a ser a família” proferida por 

Marta Gomes, Socióloga, que fez uma abordagem histórica da evolução da família como 

comunidade de pessoas com laços afetivos e biológicos. Se no passado os filhos eram vistos como 

fator de produção, mão-de-obra, nomeadamente agrícola, atualmente são fruto do “amor” do 

cônjuge, mas também de “despesa”. Mais do que falar em família devemos falar em famílias 

devido aos diversos tipos agregados familiares. No entanto há algo que é comum a todos os tipos 

de famílias: o amor.  

 

2. Ana Vasconcelos, Pedopsiquiatra, acentuou que há uma confusão linguística dos pais que dizem 

ser amigos dos filhos – pai amigo, mãe amiga. O amor e os afetos nada tem a ver com esta relação 

entre pais e filhos. Os afetos são essenciais e um contributo insubstituível na construção familiar, 

mas os papéis devem estar claramente definidos. Os pais devem criar uma bússola empática e 

uma relação e cuidado filial. A família deve ser baseada na afetividade e numa aliança de 

confiança.  

 

3. Mário Rui, Psicólogo, orientou a sua intervenção sobre “quando os filhos não obedecem aos 

pais” e salientou que os pais para além de ser líderes acima de tudo devem ser educadores, 

destacando alguns aspetos fundamentais dos comportamentos, como por exemplo, as 

“perturbações disruptivas de comportamento”, que são necessárias trabalhar em conjunto entre os 

atores envolvidos.  

 

As famílias compostas com mais idosos: por cada 100 jovens 150 idosos 

 

4. José Maria Carrilho, Demógrafa, apresentou um conjunto de dados (INE) sobre a evolução 

demográfica que está a ocorrer e que vai acontecer nos próximos anos. A taxa da natalidade desce 

desde há 30 anos em Portugal. A média dos nascimentos por casal é de 1,36 filhos, é mais baixa 

dos países europeus. A sociedade portuguesa em 2050 será constituída por cerca de 22% de 

idosos, pessoas com mais de 65 anos, e por 17% de jovens, com menos de trinta anos; com o 

aumento da esperança média de vida, as doenças agravam-se e as dificuldades motoras 

intensificam-se. As pessoas vivem mais mas mais doentes.  

 

5. Do ponto de vista da institucionalização, Raquel Silva, Psicóloga Clínica, referiu que muitas 

instituições têm graves falhas no acolhimento e cuidado com os idosos; reforçou a importância 

da família no acompanhamento dos familiares institucionalizados e da sua relação social com a 

instituição. Experiências várias foram relatadas pelos participantes, dando exemplos de boas-

práticas nas instituições que trabalham. Se há instituições que falham há muitas outras que fazem 

um trabalho excelente nos cuidados prestados aos mais idosos e na relação com os familiares.  

 

6. Por fim, José Pinto de Costa versou sobre os “Pais órfãos de filhos” na medida em que os 

filhos, quer por dificuldades económicas, quer por falta de tempo, consideram que o Estado, 

através das IPSS, tem a obrigação de cuidar e tratar dos mais idosos. Os filhos não tem paciência 

para cuidar dos pais.  

 



 

A base das famílias é o amor e os afetividade 

A nota conclusiva do VII Ciclo de Conferências reafirmou que, independentemente dos diversos 

tipos das famílias, a sua construção deve ser realizada através da afetividade e do amor. A perda 

ou a ausência do amor faz com que os laços familiares se quebrem, daí que cerca de 69% das 

relações conjugais/casamentos acabem em divórcio. A família, com os seus erros, é ainda lugar 

mais seguro para viver. Devemos investir na pedagogia do amor e da afetividade como aliança de 

confiança e como terapia de temperamento das relações.     

 

Carlos Costa Gomes 

Moderador do VII Ciclo de Conferências CISC 


