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FAMÍLIA: SIGNIFICADO E IMPORTÂNCIA NA INTEGRAÇÃO DAS GERAÇÕES. Lisiane 
Besutti, Vania Beatriz Merlotti Herédia, Miriam Bonho Casara, Ivonne Assunta Cortelletti (orient.) 
(UCS). 

Os estudos e pesquisas sobre o processo do envelhecimento humano realizados, até o momento, pelo Núcleo de 
Estudos do Envelhecimento, da Universidade de Caxias do Sul, suscitaram, entre outros aspectos, a necessidade de 
estender os estudos sobre os impactos da longevidade na família contemporânea. O presente trabalho objetiva 
organizar, através de pesquisa em fontes bibliográficas: livros e artigos de diferentes autores, quadros de referência 
teórica que dizem respeito às concepções de família e o valor das relações estabelecidas e mantidas entre os membros 
de uma mesma família. As contribuições dos diversos autores sobre o assunto em questão serão cotejadas e darão 
subsídio para as análises dos dados que estão sendo coletados na pesquisa "A Família Multigeracional em Caxias do 
Sul: um estudo descritivo". Dos materiais bibliográficos pesquisados: Sociologia da Família Contemporânea, de 
Pedro C. Beltrão; O Futuro da Família: tendências e perspectivas, de José Marcos Bach; Relações Familiares: uma 
reflexão contemporânea, de Cláudia Cenci, Maristela Piva e Vinícius Ferreira; O Idoso e a Família, de Francisca 
Tereza Montenegro de Aquino e Benedita Edina da Silva Cabral e outros, constatou-se que a família é vista como 
uma das principais instituições sociais, por ser o ponto de ligação entre o indivíduo e a sociedade e por ter 
primordialmente a função protetora e preservadora de seus membros, mantendo o equilíbrio necessário para a 
harmonia social. Destacou-se a concepção de família apresentada por Beltrão por ser a mais abrangente e por servir 
de referência teórica para as conceituações que serão estabelecidas; que o valor das relações estabelecidas entre os 
membros da família reside no amor e no diálogo entre seus membros, fortalecendo e ampliando as capacidades de 
compreender. 

431 




