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Dos afectos ao estudo científico 

 
Fortin é muito clara quando diz que um estudo tem que ter um factor de mobilização 
afectiva que potencie os esforços que vão ser desenvolvidos ao longo de um percurso 
de investigação. 
O tema da minha investigação é um tema carregado de afectos, mas também 
suficientemente liberto de constrangimentos para ocupar o lugar de um grão de areia 
no vazio científico que se percebe nesta área. 
Avós. As avós.  
Marcaram integralmente o meu crescimento. A avó paterna viveu connosco desde 
sempre até à sua morte, já bisavó das minhas filhas pequenas. 
 A avó materna, integrada no fim da sua vida na família da minha mãe reorientou-
me novamente para os laços entre as avós e os netos. Reforçou vínculo com as 
bisnetas, agora adolescentes, até à sua morte. Comigo madura, também.  
Vivi e reflecti. As vivências de quatro gerações e a forma como se revelavam a 
relação “mãe-filho” ao longo do ciclo vital. A bisavó com a filha, a avó com a filha, a 
mãe com a filha, as filhas. 
Foi muito bonito. Foi uma injecção de vida. Que sortudas foram as minhas filhas! 
 
Pareceu-me que não havia nada escrito. Pesquisei. Afinal havia alguma coisa. Até 
encontrei escritas afirmações de Gomes Pedro onde referia haver “um vazio 
científico na investigação deste tema (avós)”. 
Em Janeiro deste ano (2006), em Angra do Heroísmo, o Professor Roberto Carneiro 
também disse que as avós de hoje serão potenciadoras das gerações futuras. 
 
Do ponto de vista profissional, aumentava a minha curiosidade naquilo que 
observava: 

• As avós substituíam com alguma frequência as mães durante os 
internamentos.  

• Nas consultas de desenvolvimento lá estavam as avós a acompanhar as mães e 
os netos (às vezes revelavam-se mais claras e mais conhecedoras da criança e 
das suas problemáticas do que as próprias mães). 

• Durante o internamento as crianças revelavam uma reverência e um carinho 
especial pelas avós. 

Porém, as minhas memórias profissionais de trabalho em jardim-de-infância também 
me recordavam os meninos das avós que nessa altura se revelavam muitas vezes 
“adultos em miniatura” ou “crianças mais calmas”, ou “menos autónomas” ou “mais 
protegidas”. 
A curiosidade em clarificar algumas ideias preconcebidas, aliada à motivação pessoal 
e à necessidade de transpor o tema da dissertação para “Saúde Escolar” conduziu-me 
até aqui. Confirmei a minha motivação. 
  

Helena Dutra 
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Resumo 

 

O presente estudo aborda o tema das avós “cuidadoras” de netos pequenos enquanto as 

mães trabalham e tem como finalidade clarificar o seu papel na promoção de estilos de vida 

saudáveis junto deles.  

É um estudo do tipo exploratório, descritivo e transversal, que tem por base uma 

metodologia quantitativa e qualitativa. São utilizados questionário e entrevista como 

instrumentos de colheita de dados, após realização de estudo piloto, numa amostra não 

probabilística constituída por 107 avós “cuidadoras” da ilha Terceira, Açores. O estudo, que 

inclui os cuidados aos netos com idades compreendidas entre os dois e os três anos, pretende 

verificar se as avós promovem estilos de vida saudáveis junto deles. A análise estatística das 

questões é feita através do programa informático SPSS e as entrevistas analisadas através da 

técnica de análise de conteúdo de Bardin.  

Os resultados permitem verificar que as avós se preocupam em promover condições 

saudáveis de crescimento para os netos que criam.  

As avós valorizam a alimentação saudável e as refeições tomadas a horas certas; 

promovem a sesta relativamente à frequência, quantidade e qualidade do sono; impulsionam a 

autonomia nas rotinas do quotidiano; estimulam a actividade física ao não delimitarem zonas 

de interdição na casa, permitem e favorecem as brincadeiras no exterior, no quintal e na 

natureza; promovem a brincadeira e despendem muito do seu tempo com os netos; 

desenvolvem a relação no quotidiano com muita comunicação e afectividade; salvaguardam 

as questões da segurança directamente relacionadas com perigosidade. Contudo, no domínio 

funcional a prática de protecção é menor.  
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Conclui-se deste estudo que as avós contribuem positivamente para a saúde dos seus 

netos e que promovem estilos de vida saudáveis junto deles. 

 

 

 

Palavras-chave: papel dos avós; influência dos avós; avós cuidadoras; 

intergeracionalidade; estilos de vida saudáveis. 

 

 

 

 

Abstract 

 

This study analyzes the role of grandmothers taking care of their grandchildren while 

their parents are at work.  

The goal of this investigation is to clarify the grandmothers’ role in promoting a 

healthy and balanced lifestyle for their grandchildren. 

This is a type of exploratory, descriptive and transverse wide scope study, based on a 

quantitative and qualitative methodology. Questionnaires and interviews are widely used as 

means of collecting data, following a pilot study, out of a group of one hundred and seven 

(107) “caring grandmothers” living in Terceira Island, Azores. 

This study envisages to verify if grandmothers promote a healthy life style among two 

and three years old grandchildren. The statistical analysis of its issues and questions is 
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performed with the help of the very useful “SPSS” computer programme, and the interviews 

substance is analysed using the “Bardin analysis technique”. 

The results of this study allow us to reach the conclusion that grandmothers are very 

eager, responsible and helpful in promoting healthy growing conditions for their 

grandchildren. They value a healthy feeding and meals taken at the right times. They promote 

the daily “siesta” in order to enhance the frequency, the quantity and quality of the kids’ 

sleep. The grandchildren´s autonomy is encouraged on their daily basis routine actions. 

Physical activities are stimulated in every place of their homes (there are no prohibited areas), 

allowing and boosting outdoor playing activities, in the courtyard, in the field or in close 

contact with the nature. In doing so, grandmothers spend a very significant part of their daily 

time with their grandchildren. The relationship with their grandchildren grows on a daily 

basis, developing deep and high quality communication and affection. Security concerns 

directly related with potential dangerous situations are safeguarded. However, on a functional 

level, this preoccupation tends to loosen. 

By its end, this study concludes that grandmothers contribution for the health of their 

grandchildren is very positive, and that they have a very important role in promoting healthy 

ways of living and lifestyles among their grandchildren. 

 

 

 

 

Key words: grandparents role; grandparents influence; caring grandmothers; inter-generation; 
healthy lifestyles. 
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