
 9 

Índice 

I – INTRODUÇÃO......................................................................................................... 16 
1.1 - PROBLEMÁTICA EM ESTUDO – O PAPEL DOS AVÓS ............................ 16 
1.2 - JUSTIFICAÇÃO DO ESTUDO......................................................................... 21 
1.3 - OBJECTIVOS .................................................................................................... 22 
1.4 - MODELO DE ANÁLISE................................................................................... 23 

II – ENQUADRAMENTO TEÓRICO........................................................................... 24 
2.1 - “OS AVÓS”........................................................................................................ 25 

2.1.1. Enquadramento histórico .............................................................................. 25 
2.1.2. Nomenclatura................................................................................................ 28 
2.1.3. O papel dos avós ........................................................................................... 30 
2.1.4. Considerações sobre a família ...................................................................... 38 
2.1.5. A intergeracionalidade .................................................................................. 41 
2.1.6. O envelhecimento ......................................................................................... 44 
2.1.7. Envelhecer no feminino ................................................................................ 48 

2.2 - “AS AVÓS”........................................................................................................ 49 
2.2.1. As avós.......................................................................................................... 49 
2.2.2. Avós cuidadoras............................................................................................ 51 
2.2.3. Ajuda instrumental às avós ........................................................................... 54 
2.2.4. Stress e depressão nas avós........................................................................... 55 
2.2.5. As avós face ao divórcio dos filhos .............................................................. 59 
2.2.6. Bem-estar e saúde das avós cuidadoras ........................................................ 59 
2.2.7. Avós precoces ............................................................................................... 61 
2.2.8. Avós tardias .................................................................................................. 62 
2.2.9. Avós cuidadoras de netos pequenos ............................................................. 62 
2.2.10. Avós de netos com deficiência ................................................................... 62 
2.2.11. Prevenção da saúde dos netos e situações de emergência .......................... 64 

2.3 - “ESTILOS DE VIDA SAUDÁVEIS”................................................................ 66 
2.3.1. Estilos de vida saudáveis .............................................................................. 66 
2.3.2. Alimentação .................................................................................................. 67 
2.3.3. Higiene.......................................................................................................... 69 
2.3.4. Sono .............................................................................................................. 70 
2.3.5. Actividade física ........................................................................................... 71 
2.3.6. Autonomia .................................................................................................... 72 
2.3.7. Brincar .......................................................................................................... 73 
2.3.8. Relação.......................................................................................................... 76 

2.3.8.1. Vinculação ............................................................................................. 76 
2.3.8.2. Sistema de caregiving ............................................................................ 77 
2.3.8.3. Disciplina ............................................................................................... 79 
2.3.8.4. Relacionamento ..................................................................................... 79 

2.3.9. Segurança...................................................................................................... 80 
III – METODOLOGIA................................................................................................... 82 

3.1 - TIPO DE ESTUDO ............................................................................................ 82 
3.2 - DESCRIÇÃO DO ESTUDO.............................................................................. 82 
3.3 - POPULAÇÃO .................................................................................................... 82 
3.4 - TÉCNICA DE AMOSTRAGEM....................................................................... 83 
3.5 - VARIÁVEIS EM ESTUDO............................................................................... 83 
3.6 - CONSIDERAÇÕES ÉTICAS ............................................................................ 83 
3.7 - INSTRUMENTO DE COLHEITA DE DADOS ............................................... 84 



 10 

3.7.1. Questionário.................................................................................................. 84 
3.7.1.1. Pontuação............................................................................................... 85 
3.7.1.2. Pré-teste ................................................................................................. 85 

3.7.2. Entrevista ...................................................................................................... 85 
3.7.2.1. Validação ............................................................................................... 86 

3.7.3. Plano de colheita de dados............................................................................ 86 
3.8 - ORGANIZAÇÃO DOS DADOS ....................................................................... 87 
3.9 - PLANO DE ANÁLISE DOS DADOS............................................................... 87 

IV – RESULTADOS ...................................................................................................... 88 
4.1 - RESULTADOS DA AMOSTRA....................................................................... 88 
4.2 – CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA............................................................ 89 

4.2.1. Idade das avós ............................................................................................... 89 
4.2.2. Estado civil ................................................................................................... 90 
4.2.3. Condição ....................................................................................................... 90 
4.2.4. Coabitação .................................................................................................... 91 
4.2.5. Agregado....................................................................................................... 92 
4.2.6. Escolaridade.................................................................................................. 94 
4.2.7. Ocupação ...................................................................................................... 94 

4.3 – CARACTERIZAÇÃO DO CONTEXTO DO CUIDAR................................... 95 
4.3.1. Actuação ....................................................................................................... 95 
4.3.2. Cuidar............................................................................................................ 96 
4.3.3. Razões ........................................................................................................... 97 
4.3.4. Saúde............................................................................................................. 99 
4.3.5. Doença ........................................................................................................ 100 

4.4 – ESTILOS DE VIDA SAUDÁVEIS ................................................................ 104 
4.4.1. Alimentação ................................................................................................ 104 
4.4.2. Higiene........................................................................................................ 112 
4.4.3. Sono ............................................................................................................ 114 
4.4.4. Autonomia .................................................................................................. 118 
4.4.5. Actividade Física ........................................................................................ 123 
4.4.6. Brincar ........................................................................................................ 125 
4.4.7. Relação........................................................................................................ 133 
4.4.8. Segurança.................................................................................................... 139 

4.5 - ANÁLISE DE CONTEÚDO DA ENTREVISTA ........................................... 146 
V – DISCUSSÃO ......................................................................................................... 160 

5.1 - TORNAR-SE AVÓ – O PROCESSO.............................................................. 160 
5.2 - SER AVÓ ......................................................................................................... 163 
5.3 - ESTILOS DE VIDA SAUDÁVEIS ................................................................. 172 
5.4 - ALIMENTAÇÃO............................................................................................. 177 
5.5 - HIGIENE.......................................................................................................... 178 
5.6 - SONO ............................................................................................................... 178 
5.7 - AUTONOMIA ................................................................................................. 179 
5.8 - ACTIVIDADE FÍSICA.................................................................................... 179 
5.9 - BRINCAR ........................................................................................................ 180 
5.10 - RELAÇÃO ..................................................................................................... 181 
5.11 - SEGURANÇA................................................................................................ 181 

VI – CONCLUSÃO...................................................................................................... 183 
6.1 - CONCLUSÕES................................................................................................ 183 
6.2 - SUGESTÕES DE ACTUAÇÃO...................................................................... 187 
6.3 - RECOMENDAÇÕES PARA ESTUDOS FUTUROS..................................... 187 



 11 

Referências Bibliográficas ........................................................................................ 188 
Apêndices.................................................................................................................. 204 

Apêndice I – Quadro de recolha de dados para a amostra.................................... 205 
Apêndice II – Consentimento informado.............................................................. 206 
Apêndice III – Questionário ................................................................................. 207 
Apêndice IV – Pontuação ..................................................................................... 208 
Apêndice V – Guião de entrevista ........................................................................ 209 
Apêndice VI – Quadro de variáveis...................................................................... 210 
Apêndice VII – Grupo de análise da entrevista .................................................... 211 

 

 

 

 



 12 

Índice de Tabelas 

 
Tabela 1 – Idade das avós ....................................................................................... 89 
Tabela 2 – Estado civil............................................................................................ 90 
Tabela 3 – Condição ............................................................................................... 90 
Tabela 4 – Coabitação............................................................................................. 91 
Tabela 5 – Agregado............................................................................................... 92 
Tabela 5.1 – Filhos menores ................................................................................... 92 
Tabela 5.2 – Filhos maiores .................................................................................... 92 
Tabela 5.3 – Outros familiares................................................................................ 93 
Tabela 6 – Nível de escolaridade ............................................................................ 94 
Tabela 7 – Ocupação............................................................................................... 94 
Tabela 8 – Actuação ............................................................................................... 95 
Tabela 9 – Cuidar.................................................................................................... 96 
Tabela 10 – Razões ................................................................................................. 97 
Tabela 10.1 – Cuidar dos netos............................................................................... 97 
Tabela 10. 2 – Netos ao cuidado............................................................................. 98 
Tabela 11 – Saúde................................................................................................... 99 
Tabela 12 – Doença .............................................................................................. 100 
Tabela 12.1 – Tipo de doença ............................................................................... 100 
Tabela 12.2 – Medicação regular.......................................................................... 101 
Tabela 12.3 – Netos saudáveis.............................................................................. 101 
Tabela 12.4 – Netos com doença .......................................................................... 102 
Tabela 12.5 – Netos com outros problemas.......................................................... 102 
Tabela 12.6 – Doença e internamento .................................................................. 102 
Tabela 12.7 – Motivo do internamento................................................................. 103 
Tabela 13 – Alimentação ...................................................................................... 104 
Tabela 14 – Higiene .............................................................................................. 112 
Tabela 15 – Sono .................................................................................................. 114 
Tabela 16 – Autonomia......................................................................................... 118 
Tabela 17 – Actividade Física............................................................................... 123 
Tabela 18 – Brincar............................................................................................... 125 
Tabela 19 – Relação.............................................................................................. 133 
Tabela 20 – Segurança .......................................................................................... 139 

 

 



 13 

Índice de Figuras 

Gráfico 1 – Idade das avós...................................................................................... 89 
Gráfico 2 – Estado civil .......................................................................................... 90 
Gráfico 3 – Condição .............................................................................................. 91 
Gráfico 4 – Coabitação ........................................................................................... 91 
Gráfico 5 – Agregado ............................................................................................. 92 
Gráfico 6 – Nível de escolaridade........................................................................... 94 
Gráfico 7 – Ocupação ............................................................................................. 95 
Gráfico 8 – Actuação .............................................................................................. 96 
Gráfico 9 – Cuidar .................................................................................................. 96 
Gráfico 10 – Razões................................................................................................ 97 
Gráfico 10.1 – Cuidar dos netos ............................................................................. 98 
Gráfico 10.2 – Netos ao cuidado ............................................................................ 98 
Gráfico 11 – Saúde ................................................................................................. 99 
Gráfico 12 – Doença ............................................................................................. 100 
Gráfico 12.2– Medicação regular ......................................................................... 101 
Gráfico 12.3 – Netos saudáveis ............................................................................ 102 
Gráfico 12.6 – Doença e internamento ................................................................. 103 
Gráfico 12.7 – Motivo do internamento ............................................................... 103 
Gráfico 13 – Alimentação..................................................................................... 105 
Gráfico 14 – Higiene............................................................................................. 112 
Gráfico 15 – Sono ................................................................................................. 115 
Gráfico 16 – Autonomia ....................................................................................... 119 
Gráfico 17 – Actividades Física............................................................................ 123 
Gráfico 18 – Brincar ............................................................................................. 126 
Gráfico 19 – Relação ............................................................................................ 133 
Gráfico 20 – Segurança......................................................................................... 140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

Índice de Quadros 

Quadro 1 – Tornar-se Avó (Expectativas) ............................................................ 147 
Quadro 2 – Tornar-se Avó (Impacto) ................................................................... 148 
Quadro 3 – Tornar-se Avó (Evolução) ................................................................. 149 
Quadro 4 – Ser Avó (Influência) .......................................................................... 150 
Quadro 5 – Ser Avó (Relevância)......................................................................... 152 
Quadro 6 – Ser Avó (Identidade).......................................................................... 154 
Quadro 7 – Ser Avó (Atributos) ........................................................................... 156 
Quadro 8 – Ser Avó (Factores de stress) .............................................................. 157 
Quadro 9 – Estilos de vida saudáveis ................................................................... 158 

 

 



 15 

Lista de abreviaturas 

 

CD – Compact Disc 

DVD – Digital Vídeo Disc 

E – Entrevista 

TV – Televisor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

I – INTRODUÇÃO 

 

1.1 - PROBLEMÁTICA EM ESTUDO – O PAPEL DOS AVÓS 

É universalmente reconhecido o papel dos avós na sociedade que, entre outras 

coisas, inclui o cuidar dos netos. 

Espera-se que, depois dos pais, os avós sejam os principais agentes 

socializadores das crianças, sendo grande a sua contribuição no quotidiano das 

famílias.1 

Os avós são muito disponíveis, menos stressados que os pais, mais flexíveis e 

tranquilos, menos ansiosos e rígidos quando cuidam dos netos. A sua função é a de 

valorizar, acarinhar e consolar sem as responsabilidades atribuídas aos pais, o que lhes 

permite manter distâncias e relativizar, e é benéfico para a criança. Os avós oferecem 

aos netos um acréscimo de possibilidades num quadro de vida ordenado, com limites e 

com referências estáveis. Capazes de compreender tudo e todos, são frequentemente a 

fonte de tolerância e aceitação, constituindo-se frequentemente como um espaço de 

união. Permitem à criança ocasiões de descontracção e de recreação, em que a 

descoberta do mundo e da sua história se revelam com prazer. Transmitem a história 

familiar e permitem relativizar os pontos de vista dos pais, desempenhando um papel de 

estabilizador emocional aquando de tensões parentais fortes, em que se incluem a 

separação, a doença e outros factores de stress. 

Com os avós, a noção de tempo é outra. Sem a necessidade de aceder a ritmos 

acelerados, têm tempo para estar e para observar o mundo filosoficamente. O seu tempo 

já não é igual ao tempo dos filhos. Enquanto estes ainda se mantêm na ilusão temporária 

de uma certa imortalidade, os avós sabem que o seu tempo está contado. É este tempo 

vivido e amadurecido que permite aos avós a transmissão da pluralidade de valores, de 
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referências e a abertura à diferença, sendo frequente compensarem os netos com o que 

não fizeram com os filhos. As avós dizem-se mais flexíveis e tranquilas, menos ansiosas 

e rígidas quando cuidam dos seus netos. As avós têm a possibilidade de praticar a 

“generatividade”, ou seja, estão perante uma maior maturidade relativamente ao 

desenvolvimento humano; revelam uma experiência vivida e reflectida, em que a pessoa 

desenvolve a capacidade de olhar para o outro e de transcender os seus próprios desejos. 

Esta é uma competência que se inicia com a maternidade/paternidade e que se atinge, na 

plenitude, com a condição de avós. 

Os avós são os “guardiães” da memória familiar mas podem também ser um 

factor intergeracional de transmissão de experiências e conhecimentos.2-5 É nesta 

medida que os avós são pessoas importantes na vida dos netos, já que complementam e 

diversificam as relações. A influência dos avós inscreve-se nas relações existentes entre 

pais e filhos, permanecendo como referências essenciais para os seus filhos adultos. 

Geralmente os pais valorizam a presença deles e reconhecem nela um apoio às suas 

responsabilidades educativas, na medida em que ajudam, estão disponíveis, gostam de 

estar com os netos, respeitam a sua organização de vida familiar e apoiam a educação 

que dão aos filhos. Os avós, por seu lado, podem sentir-se orgulhosos com a forma 

como os seus filhos revelam as suas aptidões parentais e deparam-se com a necessidade 

de recuperar funções inerentes ao seu estatuto de pais nos tempos em que os seus filhos 

eram crianças de tenra idade.  

Embora os avós sejam o laço vital da continuidade, na medida em que 

conseguem transmitir aos netos os valores, as tradições e as expectativas familiares é 

aos pais que compete o papel disciplinador. Os avós são como que a extensão dos pais 

porque mostram às crianças os ideais a atingir e transmitem-lhes os objectivos e sonhos 

familiares. O relacionamento com os avós cria oportunidades de experimentar muitos 
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modelos de aprendizagem sobre a vida, aumentando o potencial da criança. Podendo 

educar os netos sem a necessidade de os disciplinar, os avós podem dar todo o seu amor 

de forma incondicional. Sabem transformar as obrigações em brincadeiras e perdem 

tempo com os netos nas suas actividades. No fundo, o seu segredo é o de descer ao 

mundo dos netos.  

  Estudos realizados em Portugal revelam que, do ponto de vista dos netos, os 

avós podem desempenhar o papel de “manter os laços com a vida familiar”, “transmitir 

valores e tradições”, “facilitar o ingresso na vida activa” e “ajudar materialmente”. A 

maioria destes netos tinha vivido com os avós, (60,9%) sendo que 50% com os avós 

maternos e 14,3% com os paternos.3 

Actualmente assiste-se a uma maior convivência intergeracional e acentua-se a 

importância cada vez maior da solidariedade entre as gerações. Estudos efectuados 

verificaram que as relações entre netos e avós são influenciadas pela proximidade física 

e pela relação que os pais estabelecem com os seus progenitores. 4 

Os avós promovem a intergeracionalidade reunindo a família e promovendo 

ocasiões de encontro entre os seus diversos elementos. O convívio com primos e tios, 

onde cada um conquista o seu terreno – num espaço neutro que é o dos avós – permite a 

manutenção de laços fortes entre as gerações. A família e as tradições culturais podem 

ser uma base importante para a auto-imagem da criança. Os sistemas de valores que as 

famílias transmitem são importantes para os indivíduos e para a sociedade. Os avós são 

o laço vital da continuidade e o elo de ligação com a história da família e com o meio 

social envolvente. 

Assumem-se também como parte integrante em processos transaccionais que 

ligam a criança à sua cultura. Um estudo efectuado com avós de grávidas adolescente 

revela que o envolvimento entre gerações favorece a assimilação do papel de avô/ó. 5 
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A intergeracionalidade a que hoje assistimos é também fruto da verticalização 

das famílias, que abrangem frequentemente três ou quatro gerações. As avós de hoje 

encontram-se ainda na força da vida, com ocupações, com interesses, recursos e lazeres 

em nada semelhantes às avós de antigamente. 

O facto de cuidar dos netos faz parte do seu papel na sociedade. Estudos 

brasileiros 6 referem que nas suas múltiplas formas familiares se destaca um crescente 

número de mulheres-avós que cuidam dos seus netos, temporariamente ou 

integralmente, sendo um fenómeno que vem crescendo na sociedade contemporânea. 

Nesta pesquisa, algumas avós sentem-se apreensivas por não saberem se ainda serão 

capazes de o fazer bem, mas acham que é a única forma de ajudarem os seus filhos a 

manter o lugar no mercado de trabalho. Referem ter mais tempo para fazer o que não foi 

possível fazer no tempo dos filhos. 5  

 Nos anos setenta a família nuclearizou-se e passou a estar centrada apenas nos 

elementos que a compõem, numa relação estreita com o presente imediato. Mas, se é 

importante viver o presente é também igualmente importante, em termos de estruturação 

do indivíduo, manter ligações com o passado.  

Aceder à história implica aceder primeiro à sua própria história familiar para 

compreender de onde se vem e ao mesmo tempo aceder à cultura, através da mediação 

de parentes ou amigos. Não se pode viver, pensar e ter actos criativos sem se integrar a 

história dos nossos pais e dos nossos ancestrais. É necessário compreender que há 

outros registos do tempo. 

Depositários de uma qualidade de vida perdida, os avós são então testemunhas 

do tempo anterior ao tempo do “consumo de massas” – são os guardiães do tempo e do 

fim sereno. 
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A idade dos avós é um factor que parece determinante na assistência que dão aos 

netos, podendo desempenhar um papel relevante para a família, fornecendo apoio 

instrumental e apoio emocional.7 

Muitas sociedades ocidentais estão a entrar na fase da desnuclearização da 

família devido ao declínio da propensão para o casamento e recasamento, e crescente 

impacto do divórcio, verificando-se a verticalização da estrutura familiar que pode 

contar com quatro gerações. Os membros da família estão a passar mais tempo 

desempenhando um papel familiar intergeracional do que antes. A maior parte das 

crianças tem avós vivos e muitas delas conhecem ainda os bisavós.8     

A família nuclear está a perder o seu domínio, envolvendo uma diversificação de 

formas e “rearranjos” familiares. Assistimos hoje a uniões de facto, casamentos e 

recasamentos, divórcios, indivíduos sós decorrentes do divórcio e a famílias 

reconstruídas, agora com um número acrescido de filhos provenientes das relações 

anteriores.  

 A dinâmica social é constante, as estruturas familiares alteram-se, as relações 

intra-familiares evoluem, mas parece certo que os avós continuam a ter um papel muito 

importante na ligação entre as gerações, na transmissão da herança histórica, cultural e 

familiar, constituindo-se como uma garantia segura de continuidade e de ligação entre o 

passado e futuro.  

Reconhece-se hoje a importância decisiva do relacionamento com os pais e 

outros prestadores de cuidados durante a infância, valorizando-se o cuidado afectuoso, 

atento e estável como garante que permite ao lactente e à criança pequena desenvolver 

normalmente funções como a linguagem, o intelecto e a regulação emocional.9 Neste 

contexto, a promoção da saúde inscreve-se como sendo uma das competências básicas 

da família onde se inclui a implementação de estilos de vida saudáveis. Este conceito 
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enquadra-se no esforço consciente levado a cabo pelos indivíduos com o intuito de 

preservar, de uma forma activa, a sua própria saúde e a de terceiros. É um conceito 

amplo, que inclui a pessoa como um todo, abrangendo a forma como vive, as escolhas 

que faz e a sua interligação com a cultura da região, com os hábitos adquiridos no 

ambiente familiar e social e com o conhecimento acumulado sobre saúde. Os diversos 

aspectos do estilo de vida combinam-se para influenciar a saúde individual em todas as 

áreas: física, mental, espiritual e social, devendo ser desenvolvido o mais cedo 

possível.10 

Constituindo-se como um obstáculo à doença os estilos de vida saudáveis 

incluem a saúde preventiva, a boa nutrição e controle do peso, o lazer, a actividade 

física regular, os períodos de repouso e de descontracção, a capacidade para enfrentar 

condições ou situações adversas e para estabelecer relações afectivas solidárias e 

cidadãs, adoptando um postura de ser e de estar no mundo com o objectivo de bem 

viver. 10 

 

1.2 - JUSTIFICAÇÃO DO ESTUDO 

  Face à problemática traçada será que faz sentido continuar a reflectir sobre o 

papel desempenhado pelos avós na actual sociedade? Será que faz sentido pensar nos 

avós enquanto transmissores de conhecimentos que se transpõem em práticas? 

 Problema: O limite espacial que as ilhas implicam, aliado à concentração 

geográfica das suas populações, interfere no sistema das relações sociais que nos Açores 

se revela ainda fortemente tradicional, com estruturas hierárquicas familiares 

perfeitamente definidas e com possibilidade de relações intergeracionais muito fortes. É 

frequente que os pais tenham como recurso o acesso aos avós, que interferem ajudando 

na criação dos netos de forma regular ou continuada. Alguns desempenham um papel 
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fundamental nos cuidados aos netos, evitando que sejam criados por amas ou em 

creches. Dadas as exigências cada vez maiores da sociedade actual no que concerne à 

promoção e à implementação de estilos de vida saudáveis, afigura-se-nos importante 

verificar se as “avós cuidadoras”, como passaremos a definir, se preocupam com 

práticas saudáveis de estilos de vida transpondo-as para o seu quotidiano, ou se, pelo 

contrário, se encontram centradas num papel cuidador mas essencialmente de natureza 

relacional. 

 Será que as avós promovem estilos de vida saudáveis junto dos netos? Face ao 

problema, esta é a questão que se coloca.  

 

1.3 - OBJECTIVOS 

 O presente estudo tem como objectivo geral: 

• Clarificar o papel das avós na promoção de estilos de vida saudáveis 

junto dos netos. 

 Como objectivos específicos pretende:  

• Identificar o papel dos avós. 

• Analisar o processo de tornar-se avó. 

• Caracterizar a população em estudo. 

• Verificar se as avós promovem estilos de vida saudáveis relativamente às 

seguintes dimensões: 

1. Alimentação    5.  Actividade física 

2. Higiene    6.  Brincar 

3. Sono     7.  Relação 

4. Autonomia    8.  Segurança     
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 Tornar-se avó           

1.4 - MODELO DE ANÁLISE 

O esquema abaixo pretende tornar claro o modelo de análise que passaremos a 

desenvolver neste estudo. 
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II – ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

Neste estudo descreve-se a especificidade do papel dos avós e a sua importância 

na continuidade entre gerações, nomeadamente no que se relaciona com os cuidados aos 

netos. Sublinha-se o tipo de intervenção decorrente das práticas quotidianas do cuidar, 

particularmente no que se refere aos diversos domínios da promoção de estilos de vida 

saudáveis junto dos netos.  

Reconhece-se a promoção da saúde como uma das competências básicas da 

família e valoriza-se o cuidado afectuoso, atento e estável no relacionamento com os 

pais e com outros prestadores de cuidados às crianças, onde os avós se inscrevem, na 

promoção do seu desenvolvimento físico, mental, social e emocional.  

Enfatiza-se a importância dos primeiros anos de vida da criança na escolha das 

idades das crianças deste estudo. 

O primeiro capítulo descreve a identidade dos avós, a relevância do seu papel 

transgeracional e a sua colocação face à fase do desenvolvimento humano em que se 

situam – o envelhecimento. 

O segundo capítulo particulariza aspectos relacionados com as avós, 

nomeadamente com factores decorrentes de serem avós cuidadoras, avós precoces e 

avós envelhecidas. 

O terceiro capítulo enquadra a noção de estilos de vida saudáveis e os oito 

domínios que lhe respeitam, abordados neste estudo. 
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2.1 – “OS AVÓS” 

2.1.1. Enquadramento histórico  

 Desde as origens da humanidade, a figura do avô passou por diferentes 

requisitos e significações, por momentos de crise e de apogeu, marcados pelas crenças e 

necessidades de cada povo, cultura ou civilização. Parece comprovar-se que os homens 

primitivos cuidavam dos seus idosos.11 

 Há sólidos indícios de que o homem de Neanderthal, que ocupou o continente 

europeu e chegou a colonizar a Ásia central e o médio Oriente no período paleolítico 

(de 250 mil a 26 mil a. C.), tratava dos seus idosos. Os restos fossilizados do chamado 

“ancião de La Chapelle-aux-Saints” foram encontrados em 1908 no vale francês do 

Dordonha, pelos abades Bouyssonie e Bardon, célebres especialistas em pré-história. 

Este ancião constituiu a imagem mais conhecida da assistência prestada aos avós. De 

facto, sendo um homem de Neanderthal idoso, conseguiu sobreviver durante vários 

anos, apesar de sofrer de artrose e de outros problemas ósseos, graças ao auxílio do clã. 

Um segundo caso semelhante reporta-se à descoberta de um estranho crânio de 

hominídeo na jazida de Dmanisi,12 na República da Geórgia, que teria ocorrido há 1,7 

milhões de anos. Seria de um homem de idade avançada que tinha perdido toda a 

dentadura excepto o canino esquerdo, mas que conseguira sobreviver num meio hostil.  

 Conjectura-se que os homens primitivos teriam considerado a figura do ancião 

como uma fonte de experiência e saber, transmissora da memória do clã. Acresce ainda 

o facto de a idade avançada adquirir um significado divino ou sobrenatural.13 

 A partir do neolítico, o número de anciãos multiplica-se e o seu papel é cada vez 

mais reconhecido. Pela sua experiência, constituíam-se como referência para os mais 

novos.  
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 Do ponto de vista da antropologia cultural, o respeito pelos avós foi uma norma 

seguida nas grandes civilizações do passado. No antigo Egipto, “ancião” significava 

“sabedoria”. Em Roma, o direito romano concedia aos avós um enorme poder na 

qualidade de Pater Família. Durante a República, a função legislativa foi entregue aos 

anciãos.13 

 Parece certo que a evolução terá determinado a contribuição dos avós para a 

estabilidade familiar ao longo da história. Estudos referem que, enquanto as fêmeas de 

outros mamíferos se mantêm férteis até à morte, a mulher vive várias décadas depois da 

menopausa, que assinala o fim da capacidade de reprodução.14A explicação evolutiva 

para este fenómeno é conhecida como “hipótese da avó”, segundo a qual a menopausa e 

o longo período de tempo sem poder ter filhos se impuseram na evolução porque era 

mais vantajoso ajudar a filha na maternidade e no cuidado dos netos do que ser mãe na 

velhice.14 Trata-se de uma necessidade biológica e social que contribui para a 

continuidade da espécie. 

 A sobrevivência das avós pode exercer algum efeito na capacidade de 

reprodução dos filhos. Por um lado, a presença física das avós está relacionada com o 

número de netos que sobrevivem até à idade adulta e, por outro, com um maior número 

de crianças nascidas quando a avó está viva, por oposição a ter falecido.13 

 Os historiadores situam o nascimento da velhice no século XVIII com o 

aparecimento da figura de antepassados e de avós, onde as senhoras mais velhas 

começam a desempenhar um papel afectivo e pedagógico.15A figura de “avós doces” 

aparece no final deste século e o modelo é muito conhecido na literatura do final do 

século XIX. 

 Ao estudar a sobrevivência de avós de netos nascidos no final do séc. XVIII, 

Vincet Gordon, mostra que um neto tem ainda metade dos seus avós 6 A temática dos 
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avós amados e respeitados pelos seus descendentes é o prolongamento de ideologias 

sociais que aparecem em contraponto com os fundamentos ideológicos da monarquia 

absoluta cujo modelo de família se centrava na autoridade incontestada do chefe de 

família.16 A figura dos avós acompanha a evolução global da família, que se centra na 

sua dimensão afectiva e não na sua dimensão hierárquica.16 

No século XIX, já não se assiste a uma visão miserabilista e decrépita de 

velhice, antes se considera positivo e se valoriza o papel dos avós, que detêm agora um 

papel educativo e afectivo e que se constituem como um recurso em caso de 

dificuldades relacionais entre pais e filhos.15 

Do final do século XIX até meados do século XX desenvolve-se novamente a 

percepção negativa da velhice, alimentada essencialmente pelo medo colectivo de 

despovoamento face ao aumento do número de pessoas idosas. O prolongamento do 

tempo de vida traduziu-se numa coexistência prolongada de gerações no seio da família 

17 e numa diminuição da viuvez para lá dos cinquenta anos.15 

Face às mutações demográficas, económicas e sociais dos últimos cinquenta 

anos – ciclos económicos, desemprego, consumismo, desenvolvimento do Estado-

Providência, aumento dos divórcios e baixa da natalidade instalou-se a ideia de crise ou 

declínio das famílias que se fez acompanhar de um discurso pessimista sobre o 

envelhecimento da população e das pessoas idosas dependentes, em particular. A partir 

dos anos sessenta do século XX estudos de vária ordem redescobrem solidariedades 

ditas “familiares”. Destes discursos emergem os “novos avós”.15 

Em Portugal, o Código Civil contempla o direito dos menores ao relacionamento 

com irmãos e ascendentes, o que implica dar significado ao direito dos avós em serem 

visitados e visitarem os seus netos. O artigo 1887º – A, aditado pela lei Nº 84/85, de 31 

de Agosto, que garante o direito de menores se relacionarem com os irmãos e 
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ascendentes, determinando que os pais não podem injustificadamente privar os filhos do 

convívio com os irmãos e ascendentes, sofreu uma clarificação quanto à sua aplicação 

através de um Acórdão – 03/03/1998 (in CJ I-119) que fixou que, do ponto de vista da 

jurisprudência, tanto os netos têm direito ao convívio com os avós, como os avós têm 

consagrado o direito de visita, mesmo que os pais do menor se oponham a esse direito, 

desde que não haja provas de que esse convívio seja prejudicial à criança.18 

No nosso país, os avós representam ainda um papel importante na educação dos 

netos, ao substituírem os pais enquanto estes trabalham. Considerando a importância 

dos avós, no dia 3 de Abril de 2003, a Assembleia da República decidiu criar um Dia 

Nacional dos Avós a celebrar a 26 de Julho de cada ano, para sublinhar a importância 

dos avós nas famílias e na sociedade portuguesa. A medida teve como objectivo 

reconhecer e reforçar o papel que os avós desempenham na família enquanto garantes 

do equilíbrio das relações afectivas entre os seus diferentes elementos, destacar o seu 

contributo no que respeita à troca de saberes e experiências e confirmar a sua valia 

como fontes e transmissores de valores sociais e de referências culturais. Pretendeu, 

ainda, combater a solidão sentida por muitos avós, ainda que apenas durante um dia. 19 

2.1.2. Nomenclatura 

Por vezes, há dificuldade em traduzir para a língua materna termos relacionados 

com a temática dos avós. As designações, ainda que sejam partilhadas e reconhecidas, 

podem ser culturalmente específicas. Para os pesquisadores do Network (projecto da 

União Europeia sobre Grandparenthood), o conceito de grandparenting não podia ser 

traduzido directamente em todas as línguas faladas pelo grupo. A falta de equivalência 

para palavras como grandparents ou grandparenting em muitas línguas, punha à 

discussão o tipo de terminologia que deveria ser usado para “avós”, que não era 

necessariamente partilhado por outras culturas do ponto de vista emocional e de 
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associação de valores. Realizaram, então, um questionário para 49 pessoas de 18 países, 

com o objectivo de reconhecer quando é que a terminologia é regional, rural/urbana, 

geracional e social, e que classe de variações existem que estabeleçam ligação com os 

avós e com os bisavós. Alguns resultados apontam para que a forma mais comum de 

chamar avós na Europa é aquela que se refere ao género e à geração. A mãe da mãe e o 

pai da mãe, para ambos usam o mesmo termo – avó (grandfather). Portugal inclui-se 

nesta tipologia. Quanto a diminutivos, Portugal e outros países mediterrâneos indicavam 

a sua utilização. Em geral, os diminutivos que são usados para indicar intimidade e 

proximidade emocional, parecem ser utilizados especialmente por netos pequenos, mas 

também por mais velhos e netos adultos, quando se sentem especialmente próximos de 

um avô.20 

Quanto ao uso do termo, Portugal inclui-se na lista de países que usam a palavra 

na forma singular com o tratamento por “tu”. Esta mudança na utilização do termo 

ocorreu após o “Maio de 68” em Paris, que instigou uma mudança geral na utilização 

menos formal nos modos de interacção e aproximação. Daí resultou a constatação de 

que os avós já não são automaticamente dados ao respeito e à autoridade em virtude do 

parentesco e da idade. O declínio no uso da forma do plural e o crescente recurso ao uso 

dos nomes próprios, quando dirigindo-se aos avós, sugere uma saída do tradicional 

modelo de respeito e de parentesco para uma relação mais pessoal e negociada entre as 

gerações. O aumento de conotações negativas relacionadas com o uso do termo 

grandparents, crescentemente utilizado sem enquadramento parental, sugere um 

declínio no status das pessoas mais velhas.20 

Nos Estados Unidos foram os avós que através das suas próprias organizações, 

desenvolveram o conceito de grandparenting, neologismo relativamente recente. Ser 

biologicamente relacionado, por ascendência ou descendência, já não é condição para 
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garantir a ligação, que antes pressupõe a existência de relacionamentos individualizados 

e negociados.20 

2.1.3. O papel dos avós 

O estatuto dos avós na família e na sociedade sofreu alterações ao longo do 

tempo. Com a crescente longevidade humana, os avós de hoje são cada vez mais jovens 

e em fases activas das suas vidas.21 O seu papel é influenciado pela configuração 

demográfica da população e pelos valores de cada país ou comunidade22. A maior parte 

das pessoas torna-se avó entre os 49 e os 53 anos e pode passar, nessa condição, entre 

30 a 40 anos.23 Em 2000 mais de 96% dos netos têm avós vivos.24 

O papel dos avós varia conforme as circunstâncias, a vida, o género, a geração, a 

saúde, a raça, a etnia, a classe social, a relação com os filhos adultos e as características 

dos netos. E muda através do tempo à medida que avós e netos envelhecem.25 

Os avós possuem mais tempo livre,26 uma enorme experiência e excelentes 

capacidades de dádiva e de aprendizagem. Ser avô é um processo dinâmico 27-28 que se 

organiza a partir de um acontecimento sobre o qual não se tem interferência.28 Conduz a 

uma formação identitária29 e desenvolve-se na transmissão do sagrado, que faz apelo à 

sabedoria.28 Os avós aceitam sem medir. Revelam uma disponibilidade interior que 

permite abrirem-se aos outros e que apela à renúncia, à descontracção e ao 

relaxamento.28 O estatuto de parentalidade dos avós é feito de autoridade e afecto,30 de 

crença, respeito, proximidade, simplicidade e cumplicidade.28 Na cultura popular 

portuguesa ser avó e avô é ser mãe e pai duas vezes.29 

 Os avós têm a função de enraizamento, que se relaciona com as origens, o 

espaço, o tempo e a história; de transmissão, através da qual veiculam uma herança 

genética e cultural; de inscrição no tempo (antes e depois; passado e futuro) e de 
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introdução ao sagrado com interrogações sobre o tempo, a história, o devir, a vida e a 

morte.28  

Os estilos, sentidos e satisfação dos avós variam através das pessoas e no tempo. 

Cherlin e Fustenberg31 identificaram três estilos: 

Os avós companheiros – que têm um relacionamento com qualidade funcional e 

informal. Os avós remotos – que desenvolvem uma relação formal e reservada e vêem 

os netos com pouca frequência. O avós envolvidos – que não vêem os netos com muita 

frequência, mas ajudam quando necessário e são consultados em face de problemas e 

decisões importantes. 

Neugarten e Weinstein32 reconheceram cinco estilos de avovozar: Estilo formal 

– não desempenham o papel de familiares, nem dão apoio. Usando de condescendência 

para com os netos, podem preparar-lhes uma festa. Estilo engraçado – divertem-se com 

os netos. Estilo distante – são avós benevolentes mas remotos. Estilo pais substituto – 

tornam-se os primeiros cuidadores para as crianças. Estilo reservatório do saber 

familiar – dispensam habilidades e recursos aos netos. 

Sobre a satisfação dos avós, Kivnick33 verificou que a recompensa e sentidos 

inerentes ao papel de avós podiam agrupar-se em cinco categorias: Benefícios – 

incluem atitudes compassivas e de condescendência para com os netos. Centralidade – 

o sentido de que ser avô e ter os netos no centro das suas actividades dá sentido à vida e 

confere uma identidade pessoal. Valor dos mais velhos – preocupação de que a criança 

se lembrará deles quando crescer. Reenvolvimento com o próprio passado – inclui 

prazer de reviver experiências através dos relacionamentos com os netos, com 

reminiscências dos avós dos próprios avós. Imortalidade através do clã – descreve o 

sentido pessoal de imortalidade através dos descendentes. 

Segundo Barber e Tremblay23 existem três estádios de avovozar: 
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O primeiro estádio, desde o nascimento até à adolescência – é a fase que os 

avós lembram mais profundamente. O segundo estádio cobre a adolescência – quando a 

relação se torna menos interessante e mais formal; mesmo assim, podem partilhar várias 

actividades como ver televisão, comer, ir às compras, etc. O último estádio começa 

quando os netos entram na adultícia – quando casam e eventualmente têm os seus 

próprios filhos.23 

Garantes da ligação intergeracional e genética, os avós têm importância na linha 

de descendência que se reflecte em semelhanças de temperamento, de carácter físico 

entre as gerações da família, na importância do sangue, enfim, na herança biológica. É a 

partir do nascimento dos netos que o valor família ganha a sua plenitude. É em função 

deles que constroem uma história que permanece ao longo da vida entre as três gerações 

da família.30 

O envolvimento com os netos contribui para a transformação da imagem de si 

próprio na meia-idade e na idade avançada.25 Independentemente da idade, tendem em 

subestimar a sua saúde, apesar de terem múltiplas doenças crónicas.34 

Os avós dão vida aos valores de pertença,35 de transmissão da cultura familiar, 

de proveniência e de coesão na família, que se traduzem na reunião da família em 

festas, na detenção e partilha do património familiar – fotografias, móveis, jóias, 

documentos antigos, objectos.21 A casa dos avós é o espaço privilegiado para vivência 

de relações de amizade, cumplicidade, afecto e brincadeira.27-36 

A intergeracionalidade a que hoje assistimos é também fruto da verticalização 

das famílias, que podem abranger três ou quatro gerações. Esta situação decorre não só 

da desnuclearização da família, na sequência de novos problemas e configurações 

sociais, mas também de uma maior esperança de vida que permite que quatro gerações 
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coexistam. A vantagem destas relações intergeracionais centra-se no plano relacional, 

onde se constata o bem-estar psicológico entre avós e netos.37-21-38-39 

Os avós são os guardiães, os pilares da família, o suporte material e afectivo, a 

alternativa aos pais stressados e apressados.15 São uma referência, representando saber e 

experiência de vida. Continuam a desempenhar um papel importante na educação e 

socialização dos netos,40 mas relegam o rigor e a disciplina para os pais. Ganha 

particular relevo o seu apoio até aos três anos de idade, devido à falta de 

estabelecimentos para esta faixa etária. Este apoio dos avós pode ser também 

fundamental em situações imprevistas e de crise, como quando a criança adoece.22 Em 

muitas famílias monoparentais, em particular nas mais desfavorecidas economicamente, 

as crianças são acolhidas em casa dos avós, cujo suporte é fundamental em termos 

funcionais e monetários. É uma responsabilidade de toda a sociedade e não apenas da 

família acarinhar os avós. Têm também uma função social40 e não apenas familiar.22 

Para os avós, a qualidade de vida, a saúde percepcionada, a renovação pessoal, o 

sentido do dever cumprido22 e satisfação pessoal, bem como a companhia, que afasta o 

sentimento de solidão, são valores positivamente afectados pela relação com os netos 

nesta fase do ciclo de vida.21-41 Os avós encontram novos sentidos para os conceitos de 

sobrevivência da espécie, continuidade,42-35-22-16 utilidade, esperança e novos horizontes 

para a vida,41 que se traduzem em sentimentos de grande felicidade,36 utilidade,36-21 

satisfação, realização pessoal36 e rejuvenescimento.21-29 

Esta ligação entre as gerações é crucial na transmissão da herança histórica, 

cultural, genética e familiar43 e assegura a continuidade entre o passado e o futuro.44-38-15 

Para os avós jovens e idosos, constitui uma oportunidade única de aproximação e 

cumplicidade45 com os netos, que inclui a transmissão de valores fundamentais que 

resistem ao tempo,21 a aprendizagem de novos saberes e de novas competências 
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alargando-as à sociedade e ao mundo,29 num encontro de tempos e de experiências 

diferentes. Transmissores do imaginário,29 das memórias e das tradições familiares15-43-

46 contribuem para reforçar as raízes identitárias43 dos netos e para lhes transmitir as 

tradições da família e da comunidade.21-38 

A imagem dos avós simboliza o tempo longo, a perenidade, a transmissão, a 

origem.47 

Neste sentido, as expectativas que os avós manifestam sobre o seu papel 

relacionam-se com o nível de satisfação que podem adquirir ao prestarem cuidados aos 

netos, com o facto de se sentirem úteis junto deles, com o reconhecimento da sua 

tolerância25 e sabedoria e com o papel de conselheiros que podem desempenhar junto 

dos pais.29 Em harmonia com as outras gerações, desejam criar relações calorosas, onde 

se inclui o amor41 e o afecto,44 com interacções significativas mas simples, longe de 

responsabilidades parentais,48 de obrigações e conflitos27 inerentes às relações pais-

filhos.21 Dão suporte emocional às crianças sem preocupações de firmeza. Sentem-se no 

papel de mimo-dadores e não de educadores.49 

A relação entre avós e netos estabelece-se geralmente sem conflitos, sob formas 

de conivência e indulgência que não se baseiam no juízo crítico,50 mas antes no seu 

amor incondicional.21 A clareza do papel contribui para a diminuição do conflito na 

partilha com a parentalidade.37 Porém, a indulgência excessiva e a prodigalidade de 

mimos, suscitam incoerências e desacordos que não raramente prejudicam o 

estabelecimento de limites, criando na criança inseguranças que são de evitar.21 A 

ingerência dos avós nas decisões parentais relativamente à educação dos filhos ou aos 

seus hábitos de vida deve ser evitada.21-17 Contudo, ao desempenharem o papel de 

mediadores, promovem a reconciliação.37 
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Amor, muitas vezes considerado maior que o já vivido anteriormente,22-28 

interesse, participação sem responsabilidade, confiança mútua, respeito e intimidade41 

são sentimentos próprios dos avós. 

Os avós são atentos e disponíveis,28 compreensivos, cheios de experiência22 e 

detentores de muitas competências.15-22 A maturidade que a vida lhes confere dá-lhe o 

sentido de vivência, depois de muita “vida vivida, pensada, mudada, projectada durante 

anos”. 27 p.95 

Os avós são uma referência, representando saber e experiência de vida. 22 

A solidariedade familiar e a criação de laços afectivos dependem de vários 

factores, entre eles a proximidade geográfica, embora o afastamento nem sempre seja 

sinónimo de distanciamento afectivo. 

A idade dos avós também influencia a relação. Avós mais novos têm mais 

energia, logo maior capacidade de interagir e estimular.  

Outro factor importante é a situação de conjugalidade quer dos pais quer dos 

avós, que afecta o envolvimento dos avós com a criança21 e as relações existentes entre 

pais e filhos aquando do nascimento do neto.21  

As próprias relações mantidas pelos avós com os seus próprios avós influenciam 

a ligação que se estabelece com os netos. Ao tornarem-se bisavós os avós fornecem o 

seu modelo de avós aos filhos.21-27 

Os avós muitas vezes projectam nos netos aquilo que não tiveram tempo ou 

possibilidade de fazer com os filhos – não têm pressa de ver os netos crescer. A 

concepção do papel de avós varia conforme a cultura. Um quarto dos avós nunca 

conheceu os avós. Outros perderam os avós antes de serem suficientemente adultos para 

estabelecer uma relação.17 
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Em tempos passados, os avós viviam sob o mesmo tecto com filhos e netos, 

participavam activamente na educação das crianças e resolviam conflitos e problemas 

domésticos. O modelo tradicional de família tem vindo a alterar-se e os avós de hoje são 

obrigados a adaptar-se às exigências dos tempos modernos, confrontando-se com um 

novo tipo de organização familiar, decorrente de novas relações e parentescos. São 

chamados a desempenhar um papel importante – o da estabilidade44-21 – assegurando o 

equilíbrio, o suporte afectivo,44 a segurança, a estabilidade emocional35 e a felicidade da 

criança.21  

Os avós são confidentes discretos e receptivos, com capacidade para relativizar 

os problemas. Estão disponíveis.44 Prestam-se a dar muita atenção aos netos 

autónomos47 e reservam-lhes tempo.44 

Gostam de acompanhar o desenvolvimento progressivo dos netos até à sua 

entrada na vida adulta.43-44 Com o passar dos anos a forma de assumir o papel de avós 

evolui. A criança cresce, os avós envelhecem, outras crianças vêm juntar-se à família. 

As necessidades alteram-se, mas os laços afectivos entre avós e netos permanecem ricos 

e intensos.22-21 Gostam de os ouvir e de falar com eles, de passear,36 brincar e ver 

televisão,48 ensinar e desempenhar tarefas em conjunto.21 Oferecer prendas,50-44 contar-

lhes histórias, cantar com eles48 e confeccionar-lhes os pratos preferidos.22 Alguns 

aprendem informática com os netos para estarem mais próximos deles.51 Quando os 

avós perdem os netos, total ou parcialmente, sentem um intenso sofrimento, perdem 

qualidade de vida e ressentem-se física e emocionalmente.52 

O papel dos avós implica também o sentido de perenidade.46-22-15 Com a 

passagem do tempo e a percepção da aproximação do final das suas vidas.27 Ao 

projectarem nas gerações vindouras o seu desejo de sobreviver e de transcender a 

mortalidade preparam a aceitação da própria morte.21-22-36 Em relação aos próprios avós 
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situam-se como fonte de transmissão de bens simbólicos.27 Têm a noção de um tempo 

que se repete, de um efeito cíclico.27 

Hoje, com o aumento da esperança de vida, envelhecem com uma saúde e 

qualidade de vida, o que não acontecia em épocas passadas. Com tempo disponível são 

mais autónomos e activos, mas não descuidam os seus compromissos familiares.38-21 Ser 

avó é, para além de um estado, uma vocação. Ser avó tornou-se uma identidade, uma 

felicidade absoluta, uma segurança contra o envelhecimento.15 

O papel dos avós é afectado pelas mudanças decorrentes de processos de 

desestruturação familiar como o divórcio,26 recasamento, acidente ou morte de um dos 

progenitores, doença física ou mental, dependência de diversos tipos de consumos e 

pela maternidade na adolescência dos filhos.45 Os avós disponibilizam frequentemente 

apoios financeiros que reforçam o orçamento familiar,44-26 ajudam os filhos nas suas 

funções parentais e colaboram nas tarefas quotidianas.38 

Com a inserção das mulheres no mercado de trabalho cresceram as necessidades 

de apoio e acompanhamento dos seus filhos e, consequentemente, o envolvimento e 

responsabilização dos avós na criação dos netos.21-39 Porém, novos desafios os 

aguardavam: pais divorciados ou solteiros, avós adoptivos de casais homossexuais e 

outras situações decorrentes do desenvolvimento das técnicas de fertilização in vitro 

bem como das constantes alterações sociais a que assistimos.38 

Os avós tornaram-se um recurso importante para muitas famílias, apoiando os 

seus filhos desvalidos.53-39 O número de avós que tomam conta dos netos aumentou 

enormemente e é cada vez mais frequente ser-lhes confiada a tutela do neto pelo 

tribunal. Nestes casos, o seu papel altera-se e passam a desempenhar simultaneamente 

papéis parentais. Estes avós estão mais sujeitos a depressões, outras alterações do seu 
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estado de saúde e a uma diminuição acentuada da sua rede de relações sociais, para 

além de dificuldades instrumentais e financeiras acrescidas.21 

2.1.4. Considerações sobre a família     

A família constitui-se para assegurar a procriação necessária à continuidade dos 

grupos, a transmissão da herança social, material e cultural, e para permitir a sua 

inclusão no grupo e adquirir posição social. 

Em todas as sociedades os laços sociais apoiam-se na relação biológica (laços de 

parentesco) que resulta da procriação e na relação social que o casamento confere 

(laços de afinidade ou de aliança).54 

Embora decorrente de relação biológica entre duas pessoas, o parentesco define 

a regra social e estabelece laços de afinidade ou aliança.54 O papel social da família 

inclui funções de procriação, criação, socialização, regulação sexual, protecção, abrigo, 

subsistência e apoio emocional, bem como todas as que se relacionam com a ordem 

social/moral/religiosa e de defesa.54 O conceito de família e o valor que se atribui às 

transições do ciclo de vida varia conforme a identidade étnica dos grupos sociais. Para 

os americanos a família pode inscrever-se numa genealogia que recue até passados 

distantes. Para os italianos a família inclui toda a rede ampliada de familiares e abrange 

toda uma vivência em estreita articulação com as transições do ciclo de vida. As 

famílias negras centram-se numa rede informal de parentesco e comunidade que se 

alarga para além dos laços de sangue e abrange velhos amigos. Os chineses incluem no 

seu conceito de família todos os seus antepassados e descendentes e perpetuam valores 

(vergonha ou orgulho) através das sucessivas gerações.55   

Quando se pensa na família, pensa-se num espaço de interacção que nos permite 

nascer, crescer e morrer, um espaço onde se vivenciam as relações afectivas profundas: 

a filiação, a fraternidade, o amor, a sexualidade – pensa-se num espaço que garante o 
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sentido de pertença e confere identidade pessoal.56-57 A família tem uma tarefa de 

desenvolvimento próprio, que se relaciona “com a pressão social para o desempenho 

adequado de tarefas essenciais à continuidade funcional do sistema família”, 58 p.16 e 

onde se inscreve “a criação de um sentimento de pertença e a 

individualização/autonomização dos seus elementos”. 58 p.17 Do ponto de vista 

sistémico, a família é entendida como um todo, onde se inclui o indivíduo e as suas 

relações com o meio.58 A família é o ecossistema mais importante, em que a criança 

ganha identidade e apreende o sentido da intimidade e da confiança.59 Integra as 

influências externas mas também está sujeita a forças internas que condicionam a 

capacidade de organização dos seus elementos e respectivas funções e papéis.58 As 

famílias sofrem transformações na sua organização que acontecem em sequências 

previsíveis.57 Estas sequências tomam a designação de ciclo vital, conceito que destaca a 

continuidade das relações humanas, nomeadamente das relações familiares.58 

Actualmente, assiste-se a alterações em torno de “novas formas de famílias” – 

famílias reconstituídas, monoparentais, de colocação, adoptivas, de homossexuais e de 

famílias comunitárias. Nestas configurações familiares manifestam-se algumas 

singularidades no ciclo vital, decorrentes de particularidades desenvolvimentais que lhes 

são inerentes.56 

De entre outros modelos, assinala-se o de McGoldrick que contempla seis 

estádios no ciclo de vida da família: 1. Entre famílias: o jovem adulto independente. 2. 

Junção de famílias pelo casamento. 3. Famílias com filhos pequenos. 4. Famílias com 

adolescentes. 5. Saída dos filhos. 6. Última fase da vida da família.60 

A primeira etapa do ciclo vital começa com a formação do casal, num processo 

relacional e organizacional que detém, dentro do sistema familiar, uma autonomia e 
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identidade próprias. Com o nascimento dos filhos o casal passa da conjugalidade à 

parentalidade.55 

Ter um filho biológico, criá-lo e lançá-lo no mundo adulto tem um grande 

impacto no desenvolvimento de cada genitor. A parentalidade, outra expressão comum 

de produtividade, permite “a criação e orientação da geração seguinte”. A 

interdependência é um processo que se estende para toda a vida, desde o nascimento até 

à idade adulta avançada, pelo que o próprio adulto amadurecido “precisa que precisem 

dele”.61 A função parental expressa-se na transmissão intergeracional de regras, onde os 

adultos exercem funções executivas que visam a educação e protecção das gerações 

mais novas, em modelos de comunicação e na utilização de rituais familiares.55-56 No 

contexto da interacção familiar desenvolve-se o sentido de filiação e de pertença 

familiar.56-58 A parentalidade organiza-se na família através da representação dos quatro 

modelos, maternal e paternal, que cada um dos elementos do casal aprendeu na sua 

família de origem.58 Com a saída dos filhos o casal, agora geração intermédia, 

confronta-se com a fase do ninho vazio, expressão que se associa a saída de elementos, 

de luto, de ruptura e de perda. Que obriga a uma reestruturação que implique o reforço 

da autonomia enquanto casal, enquanto ser individual e de forma adequada à fase da 

vida em que se situam.58 Em sequência, assiste-se à entrada de novos elementos na 

família, noras e genros que, após formarem uma nova família nuclear, transformam os 

respectivos pais em “velha” família.  

O nascimento dos netos permite aos avós uma segunda possibilidade de 

desenvolverem relações muito gratificantes e próximas, que reflecte a sua a imagem de 

bondade, paciência e “deixar andar”. Por outro lado, com o aumento da esperança de 

vida, os avós também se ocupam dos seus próprios pais, pelo que é frequente encontrar-

se conjuntamente, pais, avós e bisavós.58 



 41 

Estudos sobre a família verificaram que não se confirmava a ideia de que a 

família alargada, que incluía para além dos pais e filhos, também os ascendentes, 

descendentes e colaterais, era uma característica da sociedade rural tradicional. A 

demografia histórica demonstrou que as famílias alargadas estavam longe de ser 

universais na era pré-industrial na Europa ou na América, e que só ocorriam quando 

factores económicos lhes eram favoráveis. Existia desde há muito uma família nuclear 

(pai-mãe-filho) no mundo rural europeu.53-2A partir do primeiro quartel do século 

passado (XX) as estruturas das famílias alteraram-se com o envelhecimento da 

população. Passou-se da “família horizontal” (com gerações que se sucedem) à “família 

vertical” (as gerações coexistem e aglomeram-se) e é hoje habitual as crianças 

conhecerem avós e bisavós. Embora o número de crianças seja actualmente menor, em 

contrapartida os ascendentes são mais numerosos. Acresce que, com os recasamentos, a 

família alargada se torna cada vez maior para a criança e a identidade familiar se torna 

múltipla. Se, por um lado, a reforma permite aos pais viverem de forma independente 

durante o maior tempo possível, por outro, a crise económica transforma-os num 

recurso familiar importante, susceptível de apoiar descendentes e ascendentes.  

 A família tornou-se um sistema de trocas definido por um “dever de assistência 

familiar”2, em que as distâncias intergeracionais diminuem e os valores tradicionais, 

ainda profundamente enraizados, convivem.57 

2.1.5. A intergeracionalidade 

 A intergeracionalidade é factor de promoção da igualdade entre gerações, 

potencia a mudança de mentalidades e favorece o reforço da cidadania que deve ser 

encarada como facilitadora da inclusão, da solidariedade social e do bem-estar das 

pessoas. Por solidariedade intergeracional compreende-se a necessidade de se 

cultivarem relações harmoniosas e produtivas entre as gerações, no sentido de promover 
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a dignidade humana, a paz e a justiça social. Devem ser privilegiadas as relações 

intrafamiliares nas suas dinâmicas individuais, institucionais e sociais.62 

 A intergeracionalidade na família proporciona alianças e redes de apoio entre as 

gerações no domínio afectivo, psicológico e material e constitui-se como um espaço 

social, relacional, educativo e de cuidados, por excelência. Permite a construção de 

laços de solidariedade e identidade, a criação de vínculos e de relações privilegiadas e o 

desenvolvimento e transmissão de competências emocionais e sociais. A solidariedade 

familiar proporciona um sentimento de obrigação e de dever que é influenciado por 

valores, regras e costumes da cultura e da sociedade em que as famílias se inserem. 

Nesta esfera, destaca-se particularmente o papel dos avós na guarda e nos cuidados à 

criança e ao idoso na família. As gerações mais novas beneficiam de um apoio mais 

individualizado, aberto e alargado no tempo dos avós, que têm, em geral, mais poder 

económico, são mais saudáveis e instruídos. A maioria das crianças e jovens tem a 

oportunidade de nascer e viver mais tempo com os quatro avós vivos.63 

 O desempenho dos papéis entre as diversas gerações, o seu interrelacionamento 

e entreajuda são influenciados por factores como a idade, personalidade e estado de 

saúde dos seus elementos, as condições socioeconómicas, os locais de residência dos 

avós, pais e netos, a micro cultura familiar e seus valores e as políticas sociais. 

 A importância da transmissão intergeracional,44 dos valores e das práticas 

educativas foi sujeita a vários estudos, realizados em diferentes contextos sociais e 

culturais. Esta intergeracionalidade revela que o tipo de educação e de cuidados a que os 

pais foram sujeitos na infância influencia a forma como cuidam e educam os seus 

próprios filhos.83 

 A responsabilidade dos cuidados às crianças e idosos é atribuída por excelência 

às mulheres. Em Portugal, as famílias representam a principal fonte de prestação de 
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cuidados por motivo de doença, idade e deficiência.29 É muito frequente que o 

investimento dos que se ocupam regularmente com os netos compreenda, também, a 

prestação de cuidados a pais idosos.29  

 A guarda dos netos pelos avós origina reciprocidade entre as três gerações que se 

reflecte, por um lado, na manutenção de relações privilegiadas e duradouras com os 

avós que se ocuparam dos netos e, por outro, no estreitamento de laços entre pais e 

filhos que cuidaram dos netos.29 

 A experiência de ser avô/avó implica transmissão intergeracional e mudanças de 

carácter histórico-cultural subjacentes à intergeracionalidade,64-65 para além dos 

aspectos da socialização. A Teoria da Solidariedade Familiar Intergeracional66 deriva de 

seis componentes essenciais: 1. Associação e contacto; 2. Afecto ou proximidade 

emocional; 3. Consenso ou acordo; 4. Apoio funcional ou instrumental e partilha de 

recursos; 5. Familismo ou obrigações normativas; 6. Oportunidades estruturais para a 

interacção familiar. 

 Neste enquadramento, o estudo das relações avós-netos considera quatro 

dimensões neste tipo de análise: Solidariedade estrutural (factores que potenciam ou 

reduzem a oportunidade de interacção social entre gerações - distância geográfica, 

transportes, idade, saúde, nível de actividade, número total de netos); Solidariedade 

associacional (frequência de contacto social e actividades partilhadas entre gerações e a 

frequência com que a díade se viu no último ano); Solidariedade funcional (apoio e 

assistência entre gerações, que inclui o apoio emocional e serviços a terceiros); 

Solidariedade afectiva (grau de proximidade emocional entre gerações e qualidade da 

interacção).65 
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2.1.6. O envelhecimento  

 O processo de envelhecimento ocorre ao longo da vida. Durante a fase adulta 

verificam-se mudanças visíveis nas formas do corpo, cabelo e pele. Com o 

envelhecimento gradual, o andar torna-se mais rígido, as pessoas tornam-se mais baixas 

e pesam menos. Estas alterações podem afectar o auto-conceito dos idosos. Aparecem 

os problemas de visão e de audição, conjuntamente com o declínio dos sistemas 

corporais que podem atingir a capacidade de enfrentar as rotinas do quotidiano e impor 

reajustamento.61 

A velhice e o envelhecimento são estudados pela Gerontologia de forma 

multidisciplinar. O envelhecimento é explicado como um processo que ocorre ao longo 

do tempo nos domínios biológico, psicológico e social, que acarreta problemas 

funcionais susceptíveis de incapacitar o idoso para uma vida independente e cujo 

estádio revela um padrão de comportamento social.67 

 Estudos transversais têm demonstrado fortes evidências da importância dos 

aspectos psicológicos na qualidade de vida e na longevidade, nomeadamente o 

sentimento de ser útil e necessário, a capacidade cognitiva, a avaliação subjectiva da 

saúde e outros domínios do bem-estar psicológico.67 

Schoroots e Birren68 apresentam três componentes do envelhecimento: 

1. A componente biológica (senescência), que reflecte uma vulnerabilidade 

crescente passível de resultar numa maior probabilidade de morrer. 

2. A componente social, relativa aos papéis sociais apropriados às expectativas 

da sociedade para esta faixa etária. 

3. A componente psicológica, que caracteriza o processo de auto-regulação do 

idoso em relação ao seu processo de senescência67 
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No domínio biológico, as mudanças e perdas que ocorrem durante o processo de 

envelhecimento influenciam o padrão global de saúde, a mobilidade física e o 

funcionamento cognitivo.69 Quanto ao domínio psicológico, notam-se alterações quanto 

à personalidade, reacções emocionais, aprendizagem e percepção, memória e cognição, 

competência individual, estilos de relação interpessoal, controle, nível de adaptação e 

respostas afectivas.69 Relativamente ao domínio sociocultural existem diversos factores 

socioculturais que exercem um impacte especial e desempenham um papel primordial 

na vida dos indivíduos à medida que envelhecem: a família, o trabalho, o estado e a 

religião. A reforma e a morte do cônjuge, obrigam à necessidade de accionar 

mecanismos de adaptação que permitam fazer face aos desafios de natureza material e 

contextual, bem como redefinir a identidade social e o sentido de utilidade.69 

Para Neugarten70 existem duas categorias de velhice: a dos “jovens idosos” – 

dos 55 aos 75 anos e a dos “idosos-idosos” – a partir dos 75 anos. Os primeiros 

representariam uma maioria potencialmente activa e competente, mas desaproveitada ou 

marginalizada pela sociedade, enquanto os últimos traduziriam fragilidade (sobretudo 

devido a doenças) e exigiriam cuidados especiais.67 p.76 

Relativamente às questões da saúde no envelhecimento, sabe-se que o estado de 

ânimo, o nível de actividade e a competência dos idosos varia com o seu estado de 

saúde real e com a avaliação que os próprios dela fazem.67 A este propósito Whitbourne 

refere que a saúde física exerce um grande impacto no bem-estar psicológico dos 

idosos.67 A ausência de saúde provoca sofrimento físico e psicológico e quebra no bem-

estar, que se interrelaciona com outros factores de qualidade de vida.67 Considera-se que 

a existência de relações sociais significativas na velhice pode constituir um factor de 

protecção da saúde mental. A dimensão relacional, para além dos comportamentos 

individuais, assume um papel importante na promoção da saúde. A autonomia dos 
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idosos, a presença de um auto-conceito positivo e uma maior satisfação de vida, devem 

ser asseguradas através de redes de apoio.67 

Qualquer que seja o momento do ciclo de vida, a adaptação pressupõe o 

desempenho de um conjunto de actividades e de papéis que variam consoante a fase de 

vida que o indivíduo atravessa.  

 O envelhecimento é um período em que aspectos como a saúde física, 

alterações da personalidade e do estado de ânimo, mudanças na estrutura familiar e na 

esfera das relações sociais obrigam a esforços de adaptação constantes, com vista a uma 

reorganização do modo de vida, decorrente das perdas e dos ganhos. Quanto mais o 

indivíduo for capaz de manifestar uma identidade psicológica individualizada e 

diferenciada, tanto mais conseguirá um envelhecimento positivo e bem sucedido.69 

Ao longo da vida, com o decurso da idade, a personalidade da pessoa está 

submetida a uma série de perturbações que decorrem das alterações profundas sofridas 

no seu meio interior e exterior. O que mais afecta a pessoa idosa é a perda dos seus 

diferentes papéis – profissional, familiar, cívico, etc. – que constroem a sua 

personalidade e a estruturam psiquicamente.2 

O primeiro papel a desaparecer é o papel de pais. Com os filhos adultos, deixam 

de ter responsabilidades de natureza moral ou económica e permanece apenas a 

dimensão afectiva. As evoluções sociais ligadas a este papel cessam e deixam um vazio 

a que se convencionou chamar de “ninho vazio”.2 

O segundo papel que se abandona é o profissional, que para alguns está também 

associado à perda de outros papéis: sindical, social e político. Acentua-se o vazio social 

e com ele altera-se o tecido relacional. Passa-se à condição de reformado e, com ela, 

desaparecem as funções produtivas provocando uma perda de sentido e de utilidade 

social.2 
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O último papel que desaparece é o de cônjuge. Com a viuvez instaura-se a 

solidão afectiva e sexual. A perda relacional é sentida como uma agressão que impõe 

ajustamentos e esforços que conduzam a outras sociabilidades. Na procura do equilíbrio 

encontra-se um novo olhar sobre si próprio.2 

Das consequências deste conjunto de adaptações realça-se a modificação 

profunda do ideal do eu e o eixo “estreitamento do espaço/distanciamento”. O 

estreitamento do espaço relaciona-se com as alterações da motricidade, com a surdez, 

com a diminuição da acuidade visual e com a redução do campo mental, em parte 

consequência do empobrecimento de interesses intelectuais. O distanciamento 

relaciona-se com as dificuldades motoras, com a diminuição da agilidade e com a 

crescente susceptibilidade às variações climáticas. Há cada vez menos controlo.2 

O distanciamento fisiológico reflecte-se no mental e provoca um distanciamento 

psíquico e afectivo que atinge também a memória.2 Esta cadeia de acontecimentos 

precipita o fim do idoso, do ponto de vista da perda dos seus papéis e do seu “espaço de 

distanciamento psicoafectivo”2 p.40. 

Em 99,99% da história da humanidade as pessoas nunca viveram mais do que 

trinta a trinta e cinco anos. A experiência de ficar velho, de viver sessenta ou mais anos, 

é muito recente. A nossa sociedade foi construída com base na expectativa de vida do 

século XIX. As nossas instituições: o Estado, o casamento, as empresas e o sistema de 

previdência como o conhecemos hoje, vêm de uma época em que apenas 3% das 

pessoas ultrapassavam a barreira dos sessenta e cinco anos de idade. Daí decorre que se 

desperdiça o maior recurso que temos – tempo de vida.71 Neste contexto cabe ao idoso 

dar sentido e valor aos seus últimos anos de vida. Nesta perspectiva muitos escolhem 

prosseguir com um desenvolvimento próprio, compensar as perdas e reconquistar a sua 

autonomia.2 
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2.1.7. Envelhecer no feminino 

  “A mulher tem um envelhecimento especial.”2 p.43 Embora sofra as mesmas 

transformações corporais que o homem, tem sobre si um olhar social diferente. Incorre, 

por via da sua condição feminina, num processo fisiológico e psicológico de alteração 

da sua capacidade reprodutora, tendendo para o isolamento.2 

À nascença e nos países industrializados, as mulheres têm, em média, uma 

esperança de vida superior à dos homens de cerca de nove anos. Nascem mais rapazes 

do que raparigas (105 por 100) mas essa diferença diminui à medida que o tempo passa. 

O excedente de anos de vida em relação ao homem, condena-a a uma vida por vezes 

difícil do ponto de vista afectivo, social e financeiro.2 

A menopausa é o fim de um ciclo e tem um papel de relevo na vida da mulher. 

Vivida como um processo solitário, modifica a sua relação com o companheiro e até o 

lugar que a sociedade lhe reconhece. Embora certas sociedades “primitivas” atribuam à 

mulher, após a menopausa, um novo estatuto que lhe confere poder político ou 

religioso, a incapacidade súbita de procriar perturba-a profundamente, interiorizada que 

foi, durante séculos, a ideia de que ser mulher é ser mãe.2 

Todas as modificações fisiológicas, afectivas e sociais que decorrem desta fase, 

desencadeiam na mulher uma crise de identidade ao mesmo tempo profissional, familiar 

e sexual a que o homem não está sujeito. Quer provoque libertação – fica 

desencarcerada dos constrangimentos ligados à maternidade – quer desencadeie uma 

crise depressiva, a menopausa atinge-a na força da idade, “qualquer coisa morre nela” e 

a mulher nunca mais poderá ter filhos. Este facto obrigá-la-á a encarar a sua própria 

vida e a questionar-se. 2  p.49 

A solidão que o envelhecimento feminino acarreta radica no facto de enviuvar, 

de ficar divorciada ou de ser celibatária, por oposição ao homem que rapidamente se 
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torna a casar. Muitas vezes estas mulheres idosas enterram filhos, sobretudo se são do 

género masculino. Como consequência, assiste-se a uma “grande miséria afectiva e 

sexual da mulher idosa”,2 p.52 a que não é alheia, para além da sua longevidade, a ideia 

de que a mulher deve casar com um homem mais velho do que ela. Acresce a “penúria 

monetária” a que estão sujeitas, com rendimentos inferiores aos salários mínimos 

nacionais.2 Porém, também se verifica que as mulheres que envelhecem são cada vez 

mais autónomas e gerem elas próprias os seus recursos individuais. Beneficiam da 

diferença de longevidade entre sexos e podem, assim, ajudar ao longo de mais anos. A 

gestão de uma actividade profissional e a margem de liberdade que os seus rendimentos 

lhe asseguram, permitiram às mulheres alargar a sua contribuição e participarem na 

melhoria do nível de vida dos netos.44 

 

2.2 - “AS AVÓS” 

2.2.1. As avós 

Face às transformações sociais, as mulheres desempenham um papel importante 

no aparecimento de novas formas de representação sobre a reforma, o envelhecimento e 

o ser avó caracterizadas pela emergência de uma figura feminina que ganha em 

independência e autonomia mas reforça a sua ligação à família.15 As qualidades que lhes 

atribuem – disponibilidade, escuta, paciência, compreensão – são tradicionalmente do 

domínio feminino. Assim, elas tornaram-se indispensáveis a todas as gerações, 

acumulando papéis e poderes – são ao mesmo tempo mulheres, esposas, donas de casa, 

mães, avós e filhas.15 É a figura da super mãe (supermamie) que as define como 

mulheres que acumulam com eficácia e sucesso esta multiplicidade de papéis.15 

A entrada das mulheres no mercado de trabalho é a principal causa da passagem 

do modelo de avó tradicional ao de avó de hoje. A sua participação intergeracional faz-
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se através da disponibilização de tempo, cuidados e recursos e vai para além do suporte 

à primeira infância nos primeiros anos da família. As avós são um recurso estável e 

valioso que contribui para o bem-estar e equilíbrio dos netos. A esta disponibilidade 

emocional e de tempo associa-se a comparticipação em despesas e mesmo o suporte na 

aquisição de produtos como alimentos, vestuário e brinquedos.44 “Crianças criadas por 

avós são menos rebeldes, mais compreensivas e agradecidas do que crianças criadas por 

pais.” 41 p.200 

O modelo de reforma activa e feliz promove a autonomia individual e de 

realização pessoal mas também a entreajuda familiar embora com independência entre 

gerações. A avó aparece como uma “segunda mãe”, apesar de não substituir aos pais no 

papel educativo e na socialização, antes devem cumprir funções de aconselhamento e 

suporte e disponibilizar à mãe a sua experiência de relação parental.15-72 Paralelamente 

as avós reivindicam tempo para si mas algumas sentem-se constrangidas quando se trata 

de impor limites aos netos. São percepcionadas como sempre disponíveis para os netos 

e como felizes por serem solicitadas para ficar com eles.15 

Para as avós os seus maiores medos relacionam-se com a insegurança, a 

violência e a precariedade. Também receiam uma educação permissiva, produto da 

liberalização dos costumes. Porém, os seus medos mais profundos relacionam-se com as 

consequências de rupturas nas relações que possam determinar o afastamento definitivo 

dos netos. A privação do contacto com os netos muitas vezes é coincidente com o 

isolamento afectivo decorrente do desinvestimento em áreas extra família. “Estava 

preparada para ser avó, mas nada me preparou para as emoções que senti quando soube 

que era realmente avó. Era uma necessidade visceral de pegar no bebé, de me relacionar 

com ele, de lhe fazer saber que ele é uma parte minha e eu sou uma parte dele e que 
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sempre o amarei. Queria viver para sempre para o ver crescer e o ajudar a crescer”41 

p.20 

2.2.2. Avós cuidadoras 

As avós cuidadores são as que assumem assegurar os cuidados primários com as 

crianças numa relação de avós, com uma geração de intervalo em relação aos pais.73 A 

insegurança económica, o acesso limitado à informação e o stress físico e emocional 

contribuem para sentimentos de impotência nestes avós, resultantes dos problemas com 

os filhos, com os netos e com o meio social em que vivem.74 

Guardar/cuidar ou criar os netos permite a construção de verdadeiros laços entre 

avós e netos. É um factor que contribui de modo decisivo para o relacionamento 

profundo entre avós e netos,75 numa relação permanente. Cuidar ou criar é tarefa de 

avós que pode incluir substituir um dos pais ou os dois, se as circunstâncias o exigirem 

e durante o tempo que for necessário.75 A “guarda” ou o “cuidado” pode ser por um 

longo período mas não é contínua.76 Tanto no Brasil como em França poucos foram os 

avós que nunca guardaram/cuidaram dos netos.75 A coabitação entre gerações é 

valorizada pelo desejo de fortalecer o vínculo familiar e as relações pessoais com os 

netos. Essa co-residência implica uma relação de proximidade e até de intimidade.75 Nas 

horas de guarda, as avós aproveitam para transmitir valores morais e sociais (respeito 

pelos outros, sobretudo pelos mais velhos, honestidade, importância dos laços 

familiares, valor do trabalho…).75 Cuidar, na família e em diferentes contextos sócio-

culturais, é um papel predominantemente feminino que começa com o nascimento e se 

prolonga até à morte, e que remonta ao início da humanidade.29 

  Em Portugal, 25,5% das crianças com menos de seis anos ficava com uma avó 

enquanto os pais trabalhavam, segundo um estudo português realizado pela Direcção 

Geral da Família em 1993.29 Em França, os avós estão muito implicados na guarda e 
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nos cuidados aos netos, com a presença do avô a assegurar apoio material e psicológico 

à avó.29 O número de avós que tomam conta dos netos tem aumentado. No Reino 

Unido, segundo informação do Britsh Social Attitudes Survey para 2001, sugere-se que 

há cerca de cem mil crianças com idades inferiores a treze anos ao cuidado de avós. Nos 

Estados Unidos, de acordo com os United States Census de 2000, de 2,3 a 2,5 milhões 

de avós têm a primeira responsabilidade de cuidar dos (4,5 milhões) netos.29 

No Canadá, entre 1991 e 2001, registou-se um aumento progressivo de 20% no 

número de crianças menores de 18 anos que viviam com os avós, sem os pais. 

Verificou-se que os avós de gerações de emigrantes, a viver numa lar tipo (Skipped 

Generation Households - casas onde coabitam avós e netos, sem pais, tios, primos ou 

outros familiares co-residentes) estavam em desvantagem quando comparados com 

outros avós cuidadores.77 Observou-se que historicamente os avós das comunidades 

indígenas dos Estados Unidos e Canadá ajudaram a socializar e instruir os seus netos e 

ao cuidarem deles desempenharam um importante papel facilitador da integração dos 

pais no mercado de trabalho.77 

Tem havido um aumento considerável de casos em que os avós passam a 

desempenhar o papel de pais, com todas as funções que lhes são inerentes, deixando de 

viver a experiência de serem simplesmente avós.22 

Os avós são responsáveis pelos seus netos quando os pais são incapazes de 

tomar conta deles. Existem várias razões, de que se destacam: pais toxicodependentes, 

detidos, negligentes, abusadores, ou que abandonaram os filhos. A família da criança 

pode ter-se desfeito com o divórcio, por doença ou morte. Neste contexto stressante, os 

avós cuidadores primários enfrentam muitos problemas sociais, emocionais e legais. Os 

problemas económicos podem ser específicos de cuidadores idosos. A pobreza pode ser 

uma causa e um efeito dos cuidados primários dispensados pelos avós.78-79 Estas 
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necessidades dos avós e dos netos requerem com frequência cuidados especializados e 

serviços médicos. Os profissionais de saúde pública assistem os avós, providenciando 

educação para a saúde, suporte, informação e articulação entre serviços.80 

Podem categorizar-se os avós cuidadores81segundo três tipos: 

a) Avós com a custódia legal da criança que tratam dos cuidados diários e 

de tomar decisões; 

b) Avós cuidadores que podem ou não viver com os filhos. Estes avós 

dispensam cuidados diários aos seus netos, ajudam frequentemente os 

pais, proporcionam um ambiente económico e emocionalmente estável à 

criança; 

c) Os avós das casas (household) em que os pais não estão presentes, ou só 

um deles está presente.81 A partir da década de 80 verificou-se um 

aumento de lares compostos por três gerações em que ambos os pais, ou 

pelo menos um deles, residem com avós e netos.82 

As avós Afro-americanas, reflectem um modelo contínuo de co-residência e 

cuidados partilhados com as famílias, assumindo o papel de donas de casa apesar das 

exigências sociais, económicas e de saúde que poderão ocorrer. As avós com custódia 

enfrentam uma sobrecarga financeira e um fardo social.83 

Os níveis de participação das avós afro-americanas co-residentes e não co-

residentes nos cuidados da criança não eram determinados pelo contexto residencial – 

eram económica e socialmente pobres. As avós que vivem em casas com três ou mais 

gerações detêm altos níveis de parentalidade. As não co-residentes apresentam baixos 

níveis de parentalidade.84  

As avós que faziam “mais favores” eram as que tinham poucos filhos e poucos 

netos, sem história de cuidados primários e alguns registos de eventos sociais. As avós 
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com responsabilidades directas e as que habitualmente coabitam com três ou mais 

gerações, foram associadas a uma maior propensão para a doença.84 

Os emigrantes filipinos que vivem com os seus netos menores de 18 anos 

constituem a mais elevada percentagem de avós Asiático-americanos nos Estados 

Unidos. Estes avós evidenciavam problemas de saúde pré-existentes: asma, diabetes, 

hipertensão e problemas cardíacos.85 

As avós achavam que o seu papel de cuidadoras era um papel “natural e 

esperado”. As dificuldades manifestadas relacionaram-se com as exigências de 

desempenho do papel parental e disciplinador, com problemas de saúde decorrentes do 

cuidar, com privação de sono e stress.85 

2.2.3. Ajuda instrumental às avós 

 Apesar das dificuldades económicas, muitos avós dão apoio permanente aos 

netos em caso de divórcio dos filhos, abuso de substâncias, crianças maltratadas ou 

negligenciadas, abandono, gravidez na adolescência, morte, sida, desemprego, detenção, 

problemas mentais e baixas competências parentais.86-81-80 Ainda assim, têm satisfação 

em actuar como pais com os seus netos.81 

As avós negras no sudoeste da Virgínia, com idades médias de 75,6 anos, 

assumem responsabilidade pessoal para com as suas famílias cuidando dos seus netos. 

Estas avós identificaram a necessidade de serviços de saúde mental, cuidados às 

crianças, assistência em casa e conhecimentos de gestão financeira. Desejavam que se 

lhes reconhecesse, em termos de responsabilidade pessoal e de responsabilidade 

educativa, o mesmo valor social que a qualquer outro cidadão.86 

Comparativamente com outros grupos raciais, étnicos ou socioeconómicos as 

avós negras de baixo estrato social têm grande probabilidade de cuidar dos seus netos. 

Recebem ajudas ao nível financeiro – benefícios sociais aos idosos; pensão da 
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segurança social; assistência em casa; apoio social aos netos e ao nível emocional – 

através de membros da família de segunda e terceira geração e de outros elementos 

estranhos à família. Estas avós, de baixo estrato social, cuidam dos seus netos com 

escassos recursos financeiros. Apesar de tudo, manifestam dignidade e realização 

pessoal. Sentem-se honradas com o facto de serem cuidadoras, apesar da sua posição na 

sociedade estar sujeita a estigmas, e invocam, como recursos próprios, as suas 

competências e o seu poder espiritual.87 

Muitos dos avós mais novos estão ainda em idade activa mas precisam 

igualmente do mesmo tipo de ajuda de familiares e amigos, bem como de programas de 

apoio como se fossem pais trabalhadores – horários de trabalho flexíveis, faltas 

parentais e disponibilidade de meios que assegurem uma boa prestação de cuidados aos 

netos. As dificuldades económicas afectam a sua capacidade para suportar 

financeiramente os seus netos e manter o seu próprio bem-estar.24-80 Dispõem de poucos 

recursos e opções de escolha limitadas relativamente a práticas de cuidar, estratégias 

disciplinares, nutrição e cuidados de saúde. Sentem-se comprometidos com estas 

situações e têm medo de perder a custódia dos netos, pelo que escusam-se a pedir 

auxílio.80  

2.2.4. Stress e depressão nas avós 

 Os avós cuidadores, contudo, são também mais penalizados. Comparando-os 

com os avós não cuidadores, os avós cuidadores têm mais baixo nível de satisfação de 

vida, nível mais alto de pobreza, mais sintomas depressivos e mais limitações nas suas 

actividades diárias.77 

 A experiência dos avós enquanto cuidadores dos netos pode assinalar o 

sentimento de acontecimento inesperado e de liberdade perdida, determinar processos 

de aprendizagem face à insuficiência da experiência de cuidar dos filhos e o medo pelo 
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que pode acontecer às crianças, nomeadamente ao nível da saúde. Não raras vezes 

manifestam-se problemas de natureza psicossocial, tais como a depressão.73 

A vida diária das avós em casas multigeracionais reflecte o seu papel 

suplementar de cuidar de crianças e por vezes interacções stressantes com outros 

membros da família. As avós cuidadoras referem mais o stress relacionado com as 

rotinas dos netos, com as suas actividades escolares e invocam viverem mais tempo sob 

pressão e terem dificuldades de interacção com os seus netos. As avós cuidadoras 

referem mais stress do que as avós não cuidadoras. Estas revelam mais envolvimento 

com os netos do que com a família próxima.88  

A expressão de stress nas avós cuidadoras de netos órfãos no Quénia está 

relacionada com o nível de cuidados sustentados, com as dificuldades comportamentais 

e emocionais das crianças e com o suporte instrumental. Estas avós, que sacrificaram os 

seus próprios interesses e recursos financeiros limitados e que ainda choram os filhos 

mortos, quando assumem a responsabilidade de cuidar a tempo inteiro dos seus netos 

órfãos experimentam níveis mais elevados de stress do que as avós cuidadoras em 

regime de tempo parcial.88 

Decorrendo do papel de cuidar, os problemas relacionais interligam-se com: ter 

pouco tempo para estar com o marido e outras crianças, sentimentos de ciúme e 

rivalidade entre irmãos, falta de independência e de liberdade, ciúmes do marido em 

relação aos netos, conflitos com o pai biológico, tratamento negativo e de 

distanciamento na participação dos avós na vida da escola.78 Os sentimentos das avós 

relativamente à parentalização dos netos revelam conotações positivas e negativas. Por 

um lado felicidade, amor, juventude (faz-me nova), companhia, excitação (novo bebé) e 

desenvolvimento pessoal e, por outro, resignação, constrangimento, aflição, ansiedade 

(tomar conta de um novo bebé) e tratamento negativo de outros pais na escola.78 
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Ao nível da saúde mental as avós sentem ansiedade e stress elevado ao cuidar da 

criança e estados de depressão moderada. São preocupações das avós a disrupção das 

actividades sociais, problemas financeiros, alterações na família e ciúme dos cônjuges e 

dos irmãos. Algumas não se acham aptas a prosseguir o papel de avós cuidadoras.78 

 Ao nível de satisfação de vida dentro das famílias com custódia não se 

encontraram diferenças entre as avós afro-americanas, latinas e brancas. Porém, as avós 

afro-americanas responderam menos positivamente à co-parentalidade que à situação de 

custódia. As avós latinas revelaram satisfação de vida superior relativamente à co-

parentalidade das famílias, quando comparadas com os outros grupos. Em contrapartida, 

as avós brancas mostraram altos índices de descuido relativamente ao governo da casa, 

em resultado de circunstâncias de crise familiar que as induziram no papel de 

cuidadoras. Apresentaram também uma grande prevalência de stress familiar com 

conflitos intergeracionais e parentais.90  

As avós cuidadores são vulneráveis a um grande número de problemas incluindo 

depressão, isolamento social e pobreza,91 além de demonstrarem níveis de saúde 

percebida mais baixos, considerável co-morbidade, busca tardia de ajuda quando 

necessária e tendência para problemas de saúde mais acentuados.22 Revelam cansaço, 

problemas de saúde e rupturas nas suas vidas familiar e social, e ainda de natureza 

financeira.92 

As avós que cuidam dos netos estão mais sujeitas a apresentar problemas 

funcionais e de saúde, revelam maior propensão para sintomas depressivos e têm 

dificuldade em manter contactos com a sua rede social. Em contrapartida, essas avós 

relatam consistentemente benefícios trazidos pela experiência de cuidar, como a alegria 

e o significado para as suas vidas, e enfatizam que tal experiência lhes proporciona 

companhia e maior propósito social.22-93  
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As relações entre avós e netos, com um dos pais presentes no lar ou com ambos 

os pais ausentes, são igualmente estreitas nestes dois tipos de estrutura familiar, mas há 

mais conflitos na última, conflitos esses decorrentes da responsabilidade parental pela 

disciplina das crianças.92 Cada situação provoca eventos stressores diferentes que são 

condicionados pelas expectativas dos avós sobre a estrutura familiar.22  

 Segundo Glass e Huneycutt94 as mudanças decorrentes de se assumir a função 

parental em idade avançada são mais dramáticas que em qualquer outro momento da 

vida – os idosos já não têm a mesma energia para cuidar das crianças e são mais 

vitimados por fragilidades físicas e de saúde. Há idosos que se ocupam de cuidar das 

crianças e de outros idosos e que são alvo de uma sobrecarga de tarefas e 

responsabilidades. Vêem alterados os seus objectivos e planos futuros que envolviam a 

vida social e cultural esperada para a velhice, actividades de lazer e independência 

advinda da saída dos filhos de casa. Acresce o baixo nível de saúde percebida e a queda 

no status social. A vida social é alterada e sobrevém um sentimento de estar deslocado, 

pois os idosos não têm tempo para interagir com os amigos de sua idade e os pais dos 

colegas dos seus netos parecem-lhes diferentes e distantes. Muitos envergonham-se e 

vêm a sua auto-estima afectada porque os seus filhos não foram capazes de cuidar dos 

seus netos, o que pode ainda causar ressentimentos para com eles.22 

As avós cuidadoras podem receber gratificações inesperadas: amor, companhia, 

sentimento, apreço, esperança no futuro e satisfação por ajudar os outros. Apesar  disso, 

ser cuidadora também traz desvantagens para as avós. Os problemas de saúde física 

mais frequentes são: artrite, hipertensão, insónia, dores, rigidez, cefaleias e problemas 

auditivos e visuais. As avós também negam com frequência os seus próprios problemas 

de saúde com receio que lhes retirem os netos dos seus cuidados. Limitações financeiras 

e de espaço em casa são outros desafios para as avós cuidadoras. Pode tornar-se factor 
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de stress ter de enfrentar novas responsabilidades, sentir dificuldade com o sistema 

escolar, o isolamento social, a exaustão, o embaraço, o desgosto e a privação.73 As avós 

cuidadoras manifestam sintomas de depressão mais frequentemente do que outras 

mulheres no mesmo nível etário.73 

2.2.5. As avós face ao divórcio dos filhos  

Num grande número de famílias afectadas pelo divórcio os avós constituem-se 

como um recurso para prover, suportar e confortar. Uma das repercussões do divórcio 

relaciona-se com as diferenças entre gerações e os respectivos papéis. Verifica-se que as 

avós mais novas prestam mais serviço do que as mais velhas.51 

Os filhos divorciados manifestam relações regressivas ao reassumirem um papel 

de dependência. A geração mais velha encontra-se numa situação de ter que dar mais 

aos filhos do que esperariam neste estádio de vida. Quando as famílias se reconstituem 

e o recasamento ocorre, as relações entre as gerações também se tornam mais 

dinâmicas.51 

Alguns avós ainda estão nos quarenta. Há uma necessidade de ajustamento na 

mudança familiar que tenha em conta a protecção dos filhos, mas de modo a evitar a 

perda do contacto com os netos. Se os filhos não têm a custódia do neto, então os avós 

necessitam de utilizar o telefone, o e-mail, as câmaras de vídeo, os livros e outros meios 

de comunicação com os netos.95 

2.2.6. Bem-estar e saúde das avós cuidadoras 

A experiência de cuidar pode ser gratificante para os avós por trazer uma 

renovação dos seus objectivos e uma certa movimentação nas suas vidas, além de novos 

padrões de interacção social.22 

Verifica-se um aumento nos sentimentos de auto-estima, competência e 

realização.92 Sensações elevadas de moral e felicidade por estarem a exercer um papel 
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crucial evitando que as crianças tivessem sido levadas para casas estranhas ou 

instituições de adopção e por manterem um sentido de segurança e continuidade 

familiar.96 

Ambas as gerações se influenciam e se educam mutuamente. Assiste-se ao 

reacender de um sentimento de esperança entre os avós, promovido pelos desafios de 

tomar conta dos netos e pelo reencontro de um sentido para a própria existência.22 A 

presença e o envolvimento na prestação de cuidados sinaliza a competência e a 

temporalidade dos indivíduos e contribui para repensar o sentido da existência.25 

As avós com bem-estar elevado apresentam-se melhor posicionadas para retirar 

benefícios das relações.25 A proximidade entre a avó e os pais pode aliviar a sua zanga e 

o seu desapontamento com os problemas, ou pode representar a sua aceitação e 

resignação perante as circunstâncias dos pais.97 

Para as avós cuidadoras, a responsabilidade parental diminuiu a satisfação em 

serem avós, percepção positiva da relação neto/avô e, sobretudo, bem-estar psicológico. 

Apenas o significado pessoal do papel de ser avó não foi afectado.25 

As avós latinas mais aculturadas tinham níveis de satisfação de vida mais 

elevados e maior participação na sociedade. Porém, cuidar de netos com problemas, foi 

referido negativamente pelas avós.98 

Sentimentos de solidão e tristeza foram referidos pelos avós como consequência 

da ausência dos netos. De frustração quando, devido a dificuldades financeiras, não 

podem adquirir o que lhes pedem os netos. De receio sempre que antecipam não poder 

proporcionar-lhes tudo o que precisam.22 

 A saúde e os comportamentos das crianças criadas pelos avós são similares aos 

das crianças que vivem com ambos os pais biológicos, apesar dos baixos recursos 

financeiros dos avós das casas co-residentes.99 
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 Os avós enfatizam o amor que os netos ao seu cuidado recebem. Referem 

sentimentos de alívio por saber que os netos estão agora num ambiente saudável e que a 

família se manteve unida.100 Os avós cuidadores também se sentem mais próximos dos 

seus netos do que os avós não cuidadores.77 

  O bem-estar dos avós, pais e netos em lares multigeracionais é afectado pela 

qualidade das relações entre pais e netos, sendo que os vínculos emocionais entre avós e 

pais nesses lares são mais relevantes e poderosos do que os que só beneficiam de 

proximidade física e de oportunidades de interacção. A diminuição do bem-estar dos 

avós pode comprometer os cuidados a dispensar aos netos.97 

2.2.7. Avós precoces 

Mesmo estando envolvidas por um problema comum – a chegada precoce de um 

neto – as avós materna e paterna encaram o facto de forma diferente. Num primeiro 

momento, antes do nascimento do neto, têm expectativas idênticas em relação ao papel 

de avó e pressentem que a envolvente social se faz sentir e exerce influência nas 

decisões a tomar. As avós maternas não favorecem a conjugalidade, as paternas são 

mais receptivas ao acolhimento do casal. Num segundo momento, após o nascimento do 

neto, e para ambos os tipos de avós, os constrangimentos decorrentes da percepção da 

pressão social dão lugar a preocupações com o futuro do neto. Enquanto as avós 

maternas revivem rapidamente o papel de mãe e não resolvem o conflito com o pai do 

neto, as paternas sentem-se inseguras no papel de avó e consideram a relação com mãe 

do neto óptima. Neste segundo momento, independentemente das diferenças entre avós, 

a felicidade e a realização parecem exercer maior influência sobre as avós do que as 

tristezas, as decepções e as preocupações. Pode perceber-se que a ambivalência 

apresentada no primeiro momento, tende a diminuir após o nascimento dos netos, 

quando as avós vão definir melhor a sua percepção sobre o seu próprio papel. As 
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decepções e inseguranças do início serão deixadas para trás, dando lugar à realização da 

condição de avó.3-101 

2.2.8. Avós tardias 

 Estudos estatísticos estabelecem que o acesso ao estado de avô se situa, na 

população em geral, entre os cinquenta e dois e os cinquenta e cinco anos de idade. Os 

avós tardios são os que o são depois dos sessenta, o que se tornará cada vez mais 

frequente se os jovens casais forem pais aos trinta. A idade dos avós é, assim, muito 

variável.102 

 Com a idade, as avós têm mais dificuldades em acompanhar as crianças e as suas 

actividades e privilegiam naturalmente as menos exigentes. É preciso conhecer os seus 

limites, seja para tomar conta dos netos, seja para os acompanhar em certas 

actividades.21 

 Os netos apreciam particularmente a bondade, a alegria e a sabedoria das avós, 

qualidades que podem ser cultivadas apesar do envelhecimento.21 

2.2.9. Avós cuidadoras de netos pequenos 

 Ao investigar-se a forma como a presença da avó materna facilita respostas de 

independência e comportamentos adaptativos em crianças de dois anos quando 

observadas num ambiente novo, verificou-se que entre a mãe, a avó e uma terceira 

pessoa não familiar, as características funcionais da avó se situavam no nível 

intermédio. No entanto, no caso de avó com responsabilidades habituais para com o 

neto, a criança respondia de forma semelhante quer na presença da mãe quer na da 

avó.103  

2.2.10. Avós de netos com deficiência 

 O nascimento de uma criança portadora de deficiência vem abalar a família.50 

Este tipo de acontecimento não faz parte da vida “normal” da família e ameaça a 
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continuidade da sua história. A família vê-se constrangida a modificar a sua organização 

e os seus modelos relacionais. O conceito de resiliência familiar permite compreender o 

processo de adaptação.30 

  O papel dos avós na problemática da criança deficiente pode ser instrumental – 

guarda da criança, auxílio nas tarefas domésticas, préstimos financeiros, suporte moral e 

afectivo, conselhos educativos, encorajamento e reconhecimento face aos progressos da 

criança.30-104  

 A criança com deficiência tem necessidade de ser aceite totalmente e a avó é a 

pessoa certa para moldar essa aceitação total pela família.50 

 Para os avós, o nascimento de um bebé com Trissomia XXI pode frustrar uma 

série de sonhos familiares e romper com expectativas de continuidade, de procriação, de 

linhagem e de património familiar. Não raramente, os avós assistem ao desespero, 

desestabilização e revolta dos filhos, sentindo-se impotentes, inúteis e temendo pelo 

futuro das suas famílias.106 

 Se não são chamados a ajudar desenvolvem um sentimento de inutilidade. 

Voltam-se sobre si próprios, angustiados, muitas vezes com mágoa, remorso e até 

rancor. Outros, sentem que se tornam um peso ainda maior na vida dos filhos. Ocultam 

os seus problemas de saúde, e ainda os de ordem psicológica e financeira. Falam menos 

de si e saem de cena para, pretensamente, não sobrecarregar os filhos.106 

 Alguns preocupam-se com o equilíbrio do casal, receiam uma separação e 

temem pelos outros netos. Poucos, vivem um processo de rejeição profunda. Sem 

contacto com a criança, sem vê-la, sem acariciá-la, limitam-se a reconhecer que são 

avós de uma patologia e não de uma pessoa – distanciam-se. Os excessos dos avós 

podem ocorrer, tanto no sentido da superprotecção, como no de um excessivo 

distanciamento.106 
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2.2.11. Prevenção da saúde dos netos e situações de emergência 

Reconheceu-se que as avós desempenham um papel importante de suporte aos 

netos e respectivas mães, aquando do recurso a serviços hospitalares. Trazem 

tranquilidade às famílias reduzindo as deslocações aos serviços de saúde sempre que 

não está em causa uma mudança de tratamento. Com a generalização das rupturas 

familiares e o aumento da mobilidade, os profissionais de saúde sentem que o papel das 

avós pode aumentar.106  

A proximidade e envolvimento das avós nos cuidados de saúde e o recurso às 

urgências para cuidados não urgentes podem influenciar as decisões de saúde. Crianças 

acompanhadas pelas mães, que se apresentavam nas urgências para cuidados pediátricos 

não urgentes, tinham mais probabilidade de serem assistidas por avós ou bisavós a viver 

em grande proximidade ou envolvidas directamente.107 

Em Inglaterra as avós têm um papel benéfico no apoio às mães e aos netos. 

Quando as crianças têm uma avó envolvida nos seus cuidados, há menor probabilidade 

de sofrerem acidentes e de se apresentarem nas emergências. As avós garantem 

segurança às famílias com crianças, reduzindo a probabilidade de assistência em 

condições que não requeiram tratamento.108 

 Avós afro-americanas desempenham o seu papel quanto à segurança dos seus 

netos dos dez aos dezanove anos, relativamente a comportamentos de risco com 

veículos.109 

Verificou-se que as avós co-residentes fazem esforços mais frequentes para 

ensinar os seus netos. Revelam um nível elevado de intenção e de objectivo no seu 

papel – maior envolvimento, mais consistência e influência no contexto das actividades 

educativas. Comparadas com as avós e bisavós anglo-americanas, as avós afro-

americanas exibem um elevado nível de controlo comportamental (confiança para 
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ultrapassar barreiras) apesar de confrontadas com sucessivos desafios colocados pela 

pobreza e pela intolerância e por problemas relacionados com a custódia infantil, o 

alcoolismo e as drogas e o stress familiar. As avós que co-residem com os seus netos 

são mais propensas a ensinarem-lhes como prevenir acidentes de transporte.109 

As avós senegaleses desempenham um papel muito importante no diagnóstico, 

prescrevendo um tratamento inicial em casa e advertindo para a necessidade de levar a 

criança a uma consulta, seja ao curandeiro, seja ao técnico de saúde. Durante a doença, 

a avó coordena o processo de saúde/doença na família e delega algumas tarefas nos 

outros. Pede ao marido para ir comprar os medicamentos, alerta para os tratamentos e 

executa-os directamente. As avós têm uma responsabilidade colectiva no bem-estar das 

crianças na comunidade.110  

Na Gambia rural, verificou-se que o único parente que melhora 

significativamente o estado nutricional de crianças até aos sessenta meses, para além da 

mãe, é a avó materna. O estado reprodutivo da avó materna influencia a nutrição da 

criança. As crianças tendem a ser mais altas em presença de avós não reprodutoras 

relativamente a avós ainda reprodutoras activas. As avós paternas e parente masculino, 

incluindo pais, tiveram impacto insignificante no estado nutricional e na 

sobrevivência.111  

O internamento de um neto pequeno nos cuidados intensivos foi experimentado 

por avós dinamarquesas como uma dupla preocupação: ficavam assustadas, frustradas e 

esperavam pelo contacto dos pais aguardando que lhes dissessem o que acontecera à 

criança e deixavam tudo para ir ao hospital, lá permanecendo independentemente do 

que se passasse. 112 

O facto de ser a primeira vez que viam um prematuro fazia-as hesitar na sua 

alegria e na manifestação de felicidade, embora reconhecessem que era maravilhoso ser 
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avó. Elas eram as cuidadoras, as ouvintes e as ajudantes práticas a quem os pais 

recorriam.112  

Eram também tocadas por momentos críticos. Tinham medo, maus momentos e 

estavam confusas e nervosas. Sentiam-se abandonadas pelas enfermeiras que não 

mostravam uma atitude de carinho e de compreensão. Por vezes, pediam-lhes para 

saírem da unidade, facto que lhes era desagradável por ficarem com a impressão de não 

pertencer à família.112  

 

2.3 - “ESTILOS DE VIDA SAUDÁVEIS” 

2.3.1. Estilos de vida saudáveis 

“Estilos de vida saudáveis” é um conceito amplo, que inclui a pessoa como um 

todo, abrangendo a forma como as pessoas vivem, as escolhas que fazem e a sua 

interligação com a cultura da região, com os hábitos adquiridos no ambiente familiar e 

social e com o conhecimento acumulado sobre saúde. Os diversos aspectos do estilo de 

vida combinam-se para influenciar a saúde individual em todas as áreas: física, mental, 

espiritual e social, devendo ser desenvolvido o mais cedo possível.10 

Constituindo-se como um obstáculo à doença os estilos de vida saudáveis 

incluem a saúde preventiva, a boa nutrição e controlo do peso, o lazer, a actividade 

física regular, os períodos de repouso e de descontracção, a capacidade para enfrentar 

condições ou situações adversas e para estabelecer relações afectivas solidárias e 

cidadãs, adoptando um postura de ser e de estar no mundo com o objectivo de bem 

viver.10  

Os estilos de vida saudáveis devem ser desenvolvidos o mais precocemente 

possível e mantidos durante a idade adulta. Os cinco primeiros anos de vida da criança 

são determinantes para o seu ciclo de desenvolvimento e os mais formativos. A sua 
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influência nos anos que se seguem é incalculável113, pelo que se impõe a adopção de 

comportamentos saudáveis. 

2.3.2. Alimentação 

A alimentação da criança é fornecida por aquilo que ingere: comida e bebida.114 

Os vários alimentos fornecem-lhe os nutrientes necessários ao bem-estar e ao 

crescimento. Os alimentos devem ser ingeridos diariamente, em proporções diferentes e 

diversificadas, conforme os seguintes grupos: I – produtos lácteos; II a – carne, peixe e 

ovos; II b – leguminosas e cereais; III – produtos amiláceos; IV – legumes e frutos; V – 

gorduras; VI – produtos açucarados; VII – água.115  

É no decurso dos primeiros anos de vida que se adquirem a maioria dos hábitos 

alimentares. Uma alimentação racional actua como papel preventivo (nomeadamente na 

profilaxia da cárie dentária, da obesidade, da hipertensão e da arteriosclerose), evita as 

carências, os excessos e desequilíbrios.115 

A diversificação alimentar objectiva a integração da criança na família e na 

comunidade, cumprindo simultaneamente um papel nutricional e educativo.116 É, por 

isso, fundamental a criação de hábitos saudáveis o mais precocemente possível.115  

Após os dois anos de idade recomenda-se que os macro nutrientes sejam assim 

distribuídos: 10% de proteínas, 30% de lípidos (dos quais 10% de gordura saturada), 

60% de hidratos de carbono (em especial os de ingestão lenta). Os alimentos a utilizar 

devem ser preferentemente os seguintes: 1. Frutas, vegetais e legumes (duas a três 

porções por dia); 2. Cereais, pão, massa e arroz (cinco a seis porções por dia); 3. Carne 

vermelha magra e aves sem pele; 4. Peixe; 5. Leite e derivados (duas ou três porções por 

dia); 6. Clara do ovo (gema de ovo, máximo duas vezes por semana); 7. Óleos e 

margarinas vegetais – azeite, girassol, milho e soja (duas a quatro porções de proteínas 
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por dia, considerando que as proteínas integram os alimentos referenciados nos pontos 

3, 4, 5, 6 e 7).115-114 

Em cada refeição, a criança deve comer uma colher de sopa de alimentos dos 

diversos grupos, por ano de idade. (ex. uma criança de dois anos deve comer duas 

colheres, uma criança de três anos deve comer três colheres).114  

A comida deve ter pouca gordura e pouco sal. Devem evitar-se edulcorantes e 

hidratos de carbono em excesso. Comida rápida apenas uma vez por semana ou menos. 

Guloseimas só em ocasiões especiais, uma ou duas vezes por semana.114-115 

A criança deve beber líquidos para um crescimento e hidratação correctos. O 

consumo de bebidas saudáveis, leite ou água, pode ser induzido pelos próprios hábitos 

do adulto. O sumo deve ser bebido com restrições por ser geralmente adoçado e baixo 

em nutrientes (60 ml a 120 ml de sumo por dia). Refrigerantes e leites com sabores 

devem ser permitidos apenas em ocasiões especiais. Bebidas com cafeína só devem ser 

permitidas depois dos dois anos de idade.114 A água deve estar presente às refeições e 

fora delas se fizer calor.115 

São de assinalar alguns dos erros alimentares que ocorrem após o primeiro ano 

de vida: excesso de consumo de açucares, de sal e de gordura; períodos prolongados de 

jejum; pequeno-almoço muito ligeiro; ingestão exagerada de guloseimas e de 

refrigerantes; dieta desequilibrada, com poucos vegetais e frutos e excesso de 

proteínas.117 

Os dois primeiros anos de vida são determinantes na habituação da criança aos 

padrões alimentares da família. O horário das refeições deve ser coincidente e 

proporcionar o convívio familiar e a aprendizagem social. A hora das refeições 

constitui-se como um factor protector, nomeadamente da saúde mental. Constituindo-se 

como um local privilegiado de convívio, de histórias e de partilha, de diálogo entre 
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gerações e de memórias, estar à mesa transforma-se num ofício sagrado, ritualizado e 

partilhado em que “…os alimentos suavizam as conversas e proporcionam a abertura de 

espíritos.”. 117 p.124 

2.3.3. Higiene 

 As rotinas dos cuidados corporais ocorrem desde que a criança nasce. Actos 

como mudar a fralda, lavar, usar o bacio ou a sanita ocorrem com frequência ao longo 

do dia. Estes hábitos promovem o asseio, o conforto físico e a saúde, minimizando a 

exposição das crianças a infecções e irritações da pele. Em simultâneo contribuem para 

o seu bem-estar emocional, através das interacções que geram no decurso dos cuidados 

de higiene pessoal e corporal, em que se constroem relações de confiança com o adulto 

cuidador. 

Estes hábitos permitem que a criança adquira consciência dos movimentos do 

seu corpo, passando a utilizá-lo na realização de algumas tarefas. À medida que cresce e 

se desenvolve, começa a desempenhar um papel cada vez mais activo nas suas próprias 

rotinas de higiene. Principia a ser capaz de lavar as mãos, a cara, os dentes, de puxar as 

cuecas para baixo e para cima quando utiliza o bacio, de enfiar os braços nas mangas e 

as pernas nas calças, de tirar as meias e enfiá-las nos pés, de tirar a muda de roupa do 

armário e outras tarefas que se relacionem com a higiene corporal.118 

É importante começar a ensinar a criança a lavar as mãos com frequência e a 

cuidar da sua higiene oral antes dos 2 anos de idade. A criança deverá estar à vontade 

para manusear a escova de dentes. Ao adulto compete mostrar os movimentos de 

lavagem quer das mãos quer dos dentes e pedir que a criança o imite. Deve ter em 

atenção o uso da água fria e não permitir a utilização da torneira da água quente.114  
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2.3.4. Sono 

Dormir é uma actividade fundamental na vida das crianças.118O sono 

proporciona a consolidação das mudanças maturacionais do sistema nervoso central 

permite renovar energias físicas e emocionais.118 

A sesta proporciona o sono e o descanso necessários para o crescimento e o 

desenvolvimento das crianças, reconhecendo-se que as que dormem a sesta são mais 

atentas e mais adaptáveis do que aquelas que não o fazem. A sesta caracteriza-se pelos 

curtos períodos de tempo que encerra, logo que a criança entra no modo dormir. Pode 

ocorrer durante o fim da manhã ou à tarde.118 Com o crescimento a maior parte das 

crianças necessita de menos sestas. A partir dos três anos e meio de idade, é habitual 

suprimir-se a sesta depois do almoço.119  

A privação do sono pode prejudicar a saúde física produzindo modificações no 

funcionamento do sistema imunitário, alterações nos níveis hormonais, nomeadamente 

na hormona de crescimento e o risco acrescido de acidentes.120 O cansaço decorrente de 

um sono insuficiente ou de baixa qualidade afecta a actividade cerebral, deteriora a 

memória, a sensatez e a capacidade de tomar decisões. Pode reduzir o vocabulário e a 

fluência do discurso. Afecta o equilíbrio nervoso das crianças tornando-as 

emocionalmente frágeis, com menor capacidade para enfrentar novos desafios e menor 

desempenho na sala de aula. A privação do sono causa também uma deterioração nas 

competências sociais e comunicativas, que se reflecte no relacionamento com as outras 

pessoas, na manutenção de relações e na alteração de comportamentos, nomeadamente 

na perturbação por hiperactividade e défice de atenção.120-121 Por outro lado, as crianças 

que agora dormem pouco vão ser um problema de saúde pública grave daqui a uns 

anos, na opinião da neurologista Teresa Paiva.122 
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A mesma refere que “na Nova Zelândia, Canadá e Estados Unidos há estudos 

comprovativos de que a redução do sono nos primeiros anos de vida resulta numa maior 

probabilidade de insónia e depressão na idade adulta”.122    p. 

Os hábitos do sono devem ser transmitidos à criança desde muito cedo, para que 

o seu cérebro vá associando determinadas rotinas a determinados contextos. Assim, 

dormir deve acontecer, dia após dia, no mesmo horário, no mesmo espaço e na cama da 

criança. Não deve ser necessário o recurso a embalá-la nos braços, no carrinho de bebé 

ou mesmo no automóvel, ou permitir que adormeça na cama dos pais.119 

 É conveniente ajudar a criança a distinguir o dia da noite. Durante o dia, pode 

dormir noutro espaço que não o quarto de dormir, para que vá captando o que sucede à 

sua volta – não é necessário escurecer completamente o espaço, nem fazer silêncio total. 

Durante a noite, a criança deve aprender a dormir às escuras, de modo a sentir-se 

confortável e segura quando na ausência de luz. Os rituais que antecedem a hora de 

deitar são importantes. Os objectos de transição – chupeta, peluche, fralda, mantinha…, 

transmitir-lhe-ão segurança quando, ao acordar durante a noite, verificar que tudo à sua 

volta se mantém e que pode tornar a adormecer tranquilamente.119 Quanto mais 

habituada a criança estiver a dormir no seu quarto, na sua cama, em determinada 

posição de sono e a uma hora regular de deitar, mais depressa e tranquilamente 

adormecerá.121 

Pais ou outros cuidadores devem ter uma atitude adequada, nomeadamente no 

que diz respeito ao sentimento de segurança que transmitem à criança, permitindo-lhe 

conciliar o sono sem ajuda de ninguém.119 

2.3.5. Actividade física 

 A actividade física e a sua prática estão associadas a estilos de vida saudáveis 

que pressupõem melhores padrões de saúde e de qualidade de vida.  
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A actividade física promove o bem-estar físico tanto em crianças como em 

adultos, produz uma melhoria na auto-estima, no auto-conceito e na imagem corporal; 

favorece a diminuição do stress e da ansiedade; potencia as funções cognitivas e de 

socialização; favorece a prevenção e a reabilitação.123-120-10 

Contribuindo de forma importante para a saúde e para a felicidade, o exercício 

físico, praticado com regularidade, faz pessoas frequentemente mais felizes e 

fisicamente mais saudáveis. Uma prática persistente e regular do exercício físico pode 

revelar-se uma grande fonte de prazer e de satisfação, de que resultam melhorias 

duradouras. 

A brincadeira beneficia quer a mente quer o corpo. A actividade física, que 

acompanha os jogos e os desportos, é uma importante fonte de exercício físico, pelo que 

a ausência de brincadeira pode ter implicações preocupantes para a saúde física.120  

A actividade física, enquanto dimensão recreativa, objectiva reforçar os laços 

sociais e familiares, que pressupõe a promoção e protecção de espaços verdes, de áreas 

de passeio, de lazer e de descontracção, onde se possam praticar actividades ao ar livre, 

com condições de acesso fáceis a pessoas inválidas. A promoção de desportos e de 

programas de actividades livres devem ser acessíveis a todos os grupos sociais e 

etários.10 

2.3.6. Autonomia 

A partir dos 18 meses, quando já adquiriu competências motoras, a criança entra 

numa nova fase da vida – começa a afirmar-se querendo escolher e decidir. Quer agir 

por si mesma vencendo dificuldades, ser capaz de fazer as coisas sozinha e ter uma 

palavra a dizer.124-125  

Por volta dos dois anos, quando a linguagem começa a ser compreensível, 

reclama a sua autonomia e expressa abertamente projectos, intenções e vontades. Nos 
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vários domínios da actividade quotidiana dá-lhe agora mais prazer desembaraçar-se 

sozinha, vestir-se, comer, segurar o copo, lavar-se, etc., do que deixar-se acarinhar. A 

afectividade está agora mais virada para a conquista de determinado objectivo e para o 

desejo de o alcançar. Quando diz “viste?”, revela até que ponto tem consciência da 

conquista e de ter conseguido fazer qualquer coisa de difícil. Então, sente a alegria da 

vitória nas suas tentativas coroadas de êxito e nas felicitações que recebe. A sensação de 

êxito é fundamental para a auto-estima da criança que, ao reconhecer as suas 

capacidades e qualidades, constrói o seu processo de aprendizagem com base na 

motivação.125-126  

Na criança, a necessidade de agir permite a afirmação do seu “eu”. Ela necessita 

de conhecer os seus limites e de estudar as suas possibilidades, pelo que não é razoável 

impedi-la de ajudar nas tarefas caseiras ou de participar nos auto-cuidados. Querer 

substituir a sua necessidade de levar a cabo as tarefas pelo seu próprio esforço, fazendo 

conquistas pessoais e progredindo no seu desenvolvimento, também não é desejável.124 

Torna-se necessário encontrar o equilíbrio entre a autonomia pretendida e a segurança 

garantida pelos adultos, alicerçadas na certeza do amor.126 Sentir-se confiante, querida e 

segura, é fundamental para que a criança se sinta competente e autónoma.127   

2.3.7. Brincar 

Brincar é para a criança uma actividade tão natural como respirar, dormir ou 

comer.121 Brincar promove competências sociais, emocionais, motoras, cognitivas, 

comunicacionais, de autonomia e independência e de criatividade. Nas suas 

brincadeiras, a criança experimenta coisas e pessoas, armazena na sua memória, observa 

causas e efeitos, resolve problemas e adopta113-128 os comportamentos e hábitos 

culturais do seu grupo social. A natureza lúdica da brincadeira, embora não pareça 

oferecer benefícios imediatos, tem uma finalidade subjacente e traz benefícios a longo 
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prazo. Quando está a brincar, a criança está simultaneamente a moldar o seu 

desenvolvimento, particularmente no que respeita ao desenvolvimento de competências 

sociais e de literacia emocional. A criança diverte-se ao brincar com outras crianças, 

aprende a relacionar-se com outras pessoas, a fazer novas relações, a colaborar, a lidar 

com a agressão, a controlar o impulso e a gerir a sua própria ira. Prepara-se para, no 

futuro, ser capaz de construir relações íntimas, lidar com o conflito e colaborar 

activamente.128-120-129  

A brincadeira encerra uma motivação intrínseca que permite o brincar pelo 

prazer de brincar sem esperar recompensa nem sentir ameaça. Enquanto fonte de 

estimulação segura, a brincadeira permite à criança gozar experiências ricas 

experimentar as suas capacidades numa grande variedade de situações. Esta é uma 

actividade que deve ser completamente livre, espontânea e obedecer a um impulso 

interior. Deve permitir a possibilidade de criar, inventar e variar as suas ocupações 

deixando espaço à curiosidade e à descoberta espontânea. Brincar tem para a criança 

significados muito importantes, pelo que não deve ter interferência do adulto. Este deve 

apenas assegurar as melhores condições para o desenvolvimento da brincadeira, sem 

entravar a sua imaginação.128-120-121-129  

É importante que a criança tenha um espaço pessoal onde possa brincar. Ter 

brinquedos diversos como jogos, livros,130 papel, lápis, etc. que potenciam o 

desenvolvimento verbal, cognitivo e gráfico e ainda a criatividade e a motivação para a 

leitura.130 E, se possível, ter também companheiros para brincar.128-121  

Embora se reconheça o papel do jogo e da brincadeira nas diversas áreas do 

desenvolvimento da criança e na sua educação cultural,121 segundo Lézine poucas 

crianças beneficiarão, a longo prazo, de adquirirem competências académicas formais 

demasiado cedo. Esta autora defende que as crianças que frequentam jardins-de-infância 
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menos académicos passando mais tempo a brincar desenvolvem melhores competências 

sociais – revelam-se menos ansiosas, mais confiantes e mais predispostas a aprender. 

Terão, do seu ponto de vista, mais probabilidades estatísticas de casar, manter o 

casamento, votar nas eleições…120 

A música e a dança podem ser utilizadas como brincadeira. Para além de 

divertirem favorecem o ritmo, a coordenação motora e espacial, a expressividade e 

permitem a utilização e a repetição de diversos tipos de linguagem.114  

Os álbuns de fotografias antigas, cassetes de vídeo com acontecimentos da 

infância dos pais, os baús dos avós, as histórias originais que narram infâncias do tempo 

em que não havia vídeo nem computador e as histórias da família, podem constituir 

experiências únicas e privilegiadas na vida da criança. Estas actividades, que favorecem 

o mundo do maravilhoso e do fantástico, permanecerão na sua memória e responderão 

às suas necessidades de pertença e de enraizamento.1  

O recurso ao visionamento de televisão ou vídeo deve ser moderado. Não deve 

substituir a natural actividade do brincar por, eventualmente, ser mais cómodo para os 

adultos. 131  

Na perspectiva de Paul Martin, o hábito de ver televisão está associado à 

infelicidade sendo que, quanto mais tempo se passa diante dos ecrãs menos 

probabilidades se tem de ser feliz, já que o potencial de satisfação proporcionado pelo 

visionamento da televisão será inferior àquele que actividades mais envolventes 

propiciam. Estas pessoas têm menos relações pessoais satisfatórias, decorrentes das suas 

fracas competências sociais. Este autor assinala investigações publicadas nos Estados 

Unidos em que se verifica a interligação entre o visionamento de televisão nos 

primeiros anos de vida e o défice de atenção ou mesmo hiperactividade em crianças em 

idade escolar. Outro estudo de longo prazo, que incluiu mais de mil crianças, revelou 
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que crianças entre os um e três anos de idade que viam mais horas de televisão 

diariamente tinham mais hipóteses de manifestar problemas de atenção quando 

reavaliadas aos sete anos.120    

Do ponto de vista da construção da personalidade argumenta-se que a criança 

fica muito exposta a modelos fracos, com estereótipos pouco saudáveis.120   

O número de horas à frente do televisor não contribui para melhorar a saúde. 

Antes promove a ingestão de calorias, através de alimentos de consumo rápido e 

refrigerantes, o sedentarismo e, por inerência, a obesidade. Para além disso, a exposição 

a anúncios de alimentos provoca um aumento imediato do seu consumo.120    

2.3.8. Relação 

A capacidade relacional da criança desenvolve-se progressivamente, ao longo da 

sua vida. O relacionamento inicial com a mãe ou com outro prestador de cuidados inicia 

o processo de vinculação, que tem um efeito profundo no desenvolvimento futuro da 

criança.  

 2.3.8.1. Vinculação 

Qualquer pessoa que se envolva com o bebé numa interacção activa e que 

consiga responder aos seus sinais e aproximações pode tornar-se uma figura de 

vinculação.132 Para Holmes,133 a criança tem a tendência inata de se vincular a uma 

figura em especial, distinguindo-a dos outros adultos – desenvolve uma vinculação 

privilegiada com essa figura significativa. Por um lado, a criança dirige-se à sua figura 

de preferência à procura de conforto, sustento, protecção e apoio, enquanto, por outro, 

se angustia na presença de estranhos ou em caso de separação.132 Ainsworth define 

quatro características que distinguem as relações de vinculação das outras relações 

sociais: 1. A busca da proximidade; 2. A noção de base de segurança; 3. A noção de 

comportamento de refúgio; 4. Reacção à separação.134 
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Alguns conceitos sobre vinculação incluem:  

Laço de vinculação, refere-se às ligações emocionais entre as pessoas quando 

se relacionam intimamente com os outros. Para Holmes o laço de vinculação dirige-se 

do mais fraco para aquele que o protege, enquanto que o bond é o sentimento que o 

cuidador tem em relação à criança que cuida. Este laço está directamente relacionado 

com o sistema do caregiving.133  

Emoção enquadra o sentimento de segurança (safety), noção de bem-estar e de 

conforto como emoções positivas da vinculação, sendo a proximidade um indício 

espacial externo que encaminha para o estado interior de segurança. Este estado 

emocional de segurança constitui-se como uma dupla noção de proximidade.132 

Base de segurança radica na ideia de segurança de uma figura protectora, de 

apoio, que está sempre disponível e acessível. Proximidade física e acessibilidade 

tornam-se progressivamente um conceito mental e emocional.132 O conceito de porto 

seguro, de Bretherton, pressupõe que a criança, ao estar confiante na disponibilidade da 

sua figura de vinculação, explora o mundo que a rodeia na certeza de que, ao voltar, 

regressa à sua base de segurança.135   

 2.3.8.2. Sistema de caregiving  

O desenvolvimento do sistema de caregiving inclui, na perspectiva de Bolby136 

um comportamento de vinculação que aglutina os cuidados físicos e afectivos prestados 

à criança, como um conjunto de comportamentos parentais. Cassidy137 propõe que a 

designação caregiving system englobe comportamentos parentais relacionados com a 

proximidade e o reconforto quando a criança se sente em perigo, de que são exemplos: 

seguir, chamar, aproximar, segurar, embalar e consolar. George e Salomon138 ao 

estudarem o caregiving destacaram a necessidade dos pais passarem da perspectiva de 

serem protegidos à de fornecer protecção aos filhos. Esta transição revela-se importante 
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na compreensão dos mecanismos que apoiam as mudanças do comportamento parental, 

as diferenças culturais e os mecanismos da transição intergeracional. Belsky139 vê o 

desenvolvimento do sistema de caregiving como o resultado de uma transacção 

completa entre as “determinantes da parentalidade” que incluem questões como a 

personalidade dos pais, o temperamento da criança, o contexto do casamento… e as 

influências sensoriais, biológicas, neurobiológicas da mãe, a história do seu 

desenvolvimento, o stress e o apoio social. 

 O sistema de caregiving não aparece ao mesmo ritmo que o da vinculação e o da 

alimentação, fundamentais para a sobrevivência da criança, mas manifesta-se 

precocemente sob formas não funcionais e imaturas – brincar às mães, cuidar dos 

animais de casa, de bonecas e de bebés. A criança desenvolve o sentido do cuidar 

através das suas experiências com a mãe e, em certas culturas, pode tratar dos irmãos 

mais novos. Estas representações do cuidar têm um sistema de maturação 

progressivo.132  

 Estima-se que por volta dos três anos de idade a criança tenha estabelecido um 

vínculo com a mãe ou com um prestador de cuidados. Esse forte laço emocional é um 

processo biológico que protege a criança durante os períodos mais vulneráveis da sua 

vida.120 A criança com vinculação segura, que se sente incondicionalmente amada – 

parentalidade apoiante – está melhor apetrechada para enfrentar o desconhecido e 

sentir-se com capacidade para explorar e desenvolver a actividade lúdica. Mais 

competente a lidar com a vida, a criança desenvolve superiormente a compreensão e 

lida melhor com as emoções, revela menos ansiedade e mais segurança, apresenta uma 

auto-estima mais elevada, melhores resultados académicos e maior satisfação com a 

vida. Com autoconfiança e independência a criança apresenta-se em melhores condições 

para desenvolver novas competências. As crianças com vinculação segura são 
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geralmente mais felizes do que as que têm vinculação insegura, por terem desenvolvido 

“recursos interiores” para enfrentar as adversidades e desilusões da vida.120  

  A parentalidade apoiante promove o desenvolvimento de competências sociais e 

de literacia emocional. A crítica parental deve dirigir-se às acções cometidas pela 

criança e não à própria criança. Apesar das necessidades das crianças serem satisfeitas 

pelos pais, deve haver definição clara de limites e aplicação de correcção.120   

 2.3.8.3. Disciplina  

Ao pretender inculcar princípios às crianças a disciplina deve, todavia, ser 

impessoal. Ela não implica reprimir a criança e puni-la, obter obediência por 

constrangimento ou por ordens, nem conseguir a correcção à força de recompensas, 

embora obrigue à obediência e à execução rápida das obrigações. Estas devem ser 

consignadas à criança numa atmosfera de benevolência, de calma e de imparcialidade. 

Os castigos deverão ser reduzidos ao mínimo e as sanções devem ser acompanhadas de 

explicação para evitar aumentar a ansiedade na criança.121 A introdução de regras no 

funcionamento da família é fundamental. Devem ser estabelecidas em função da idade 

da criança, dar resposta às suas necessidades e ter em consideração os valores que se 

pretende transmitir. O respeito pelas regras da casa deve ser consequente.125   

 2.3.8.4. Relacionamento 

Na relação, estar com as pessoas de quem se gosta é que é verdadeiramente 

importante. Festejar, rir, valorizar a simplicidade, partilhar actividades comuns, relevam 

para a importância do amor.1 Actividades como ver fotografias de si e da família, contar 

e ouvir histórias,118 fazem a alegria e a felicidade das crianças131 que, desde cedo, 

percebem que “as pessoas e o tempo que nos consagram são mais importantes do que os 

bens materiais.” 1    
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2.3.9. Segurança 

 Desde os primeiros meses de vida a criança aprende a controlar o seu ambiente 

físico e humano, pelo que deve ser protegida dos perigos durante as suas explorações e 

aprender a conhecer os limites do seu meio. Ao distinguir as condutas de permissão e de 

interdição regulariza e adapta os seus comportamentos em função do ambiente e das 

realidades que a rodeiam. Com início na primeira infância, esta autodisciplina adquire-

se durante todo o seu crescimento e desenvolvimento.125    

 Se a decisão dos pais ou de outros cuidadores for a de não alterar nada no 

ambiente, mas ensinar a criança a respeitar as proibições, então deverá vigiar a criança 

de perto e utilizar com frequência a palavra “não”1  

 Face à crescente necessidade de exploração do ambiente e à evolução no 

desenvolvimento motor, a atenção do adulto deverá centrar-se nas questões relativas à 

segurança dentro de casa e no espaço exterior. Assim, deverão proteger-se as tomadas 

de energia e prender os fios eléctricos; colocar travões nas portas interiores para impedir 

que a criança entale os dedos ou fique trancada numa divisão; instalar trincos nas portas 

e janelas bem como cancelas nas escadas e nas portas das divisões a que a criança não 

deva aceder; prender as estantes e armários à parede; retirar as plantas venenosas e 

afastar as restantes; instalar detectores de fumo em cada piso da casa, junto dos quartos 

e da cozinha; ter extintores na cozinha e perto da lareira, fora do alcance da criança; 

proteger os ventiladores, os recuperadores de calor e os respiradouros; retirar da casa ou 

esconder armas de fogo ou outras; colocar protectores nos cantos de mesas, parapeitos e 

outros vértices do mobiliário; colocar fora do alcance da criança fósforos, químicos, 

álcool, sacos de plástico, facas e outros utensílios afiados; esconder qualquer tipo de 

objectos pequenos que possam ser engolidos; garantir que todos os medicamentos, 

incluindo vitaminas, bem como produtos de limpeza e insecticidas estão trancados ou 
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fora do alcance da criança; evitar embalagens de fácil abertura e etiquetar os produtos, 

colocar tapetes antiderrapantes em pisos que escorreguem e na banheira; não a deixar 

cheia de água e esvaziá-la logo após o banho; não deitar objectos potencialmente 

perigosos em recipientes sem tampa; desligar e guardar secadores, ferros de frisar e 

outros aparelhos que não estejam a ser utilizados; não sair da cozinha quando se 

confecciona no forno ou no fogão; instalar protecções nos botões do fogão; afastar as 

cadeiras e bancos da zona onde se cozinha; utilizar as bocas traseiras do fogão, virar as 

pegas da panela para a zona menos acessível; colocar os materiais quentes longe da 

beira da bancada; não transportar a criança e comida ou bebida quente em simultâneo; 

guardar em lugar seguro todos os objectos quebráveis; atar os cantos das toalhas 

colocadas nas mesas; instalar televisores de forma segura; proteger as lareiras. 

No que respeita à segurança no espaço exterior, não se deve deixar a criança 

sozinha no quintal, mas redobrar a atenção quando estiver perto de piscinas, lagos, 

ribeiros ou outros lugares com água; proteger as piscinas ou lagos com vedação; guardar 

o material de jardinagem depois de utilizado; instalar fechaduras em todos os portões, 

barracões ou portas de garagem; afastar a criança quando se corta a relva, poda ou trata 

do jardim com químicos e guardar esses produtos fora do alcance da criança.1-125-114-140-

141  
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III – METODOLOGIA 

 

 Neste capítulo procede-se à classificação e descrição do estudo, caracterização 

do material e apresentação dos métodos em sub capítulos. 

 

3.1 - TIPO DE ESTUDO 

Este é um estudo exploratório, descritivo quanto ao objectivo da investigação e 

transversal quanto ao tempo de estudo. A posição do investigador caracteriza-se por 

ser observacional. 

 

3.2 - DESCRIÇÃO DO ESTUDO 

O estudo foi realizado em toda a ilha Terceira, Açores, no decurso do ano de 

2006, 2007. 

 

3.3 - POPULAÇÃO 

A população foi constituída pelas avós cuidadoras da Ilha Terceira, que 

participaram no estudo entre Junho e Outubro de 2006. 

A amostra incluiu as avós cuidadoras de netos nascidos no Hospital de Angra do 

Heroísmo e residentes na ilha Terceira, com idades compreendidas entre os 18 meses e 

os 3 anos, sendo que avós e netos são portugueses. (A ilha Terceira tem uma pequena 

população de indivíduos norte-americanos residentes na B. A. 4 que habitualmente 

nascem no Hospital de Angra, mas que foram excluídos do estudo, bem como outros de 

nacionalidade estrangeira). Porém, aquando a colheita de dados, todos os netos tinham 

já completado os dois anos de idade. 
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Por avós cuidadoras compreendemos aquelas que cuidam da criança a tempo 

inteiro enquanto a mãe trabalha, qualquer que seja o seu horário de trabalho. 

 

3.4 - TÉCNICA DE AMOSTRAGEM  

Este estudo baseou-se numa amostra não probabilística. A selecção da amostra 

foi feita a partir da identificação das crianças nascidas entre Janeiro de 2003 (que em 

Janeiro de 2006 teriam 3 anos) e Julho de 2004 (que em Janeiro de 2006 teriam18 

meses), através dos registos de nascimento no Serviço de Obstetrícia do Hospital de 

Angra do Heroísmo. As mães portuguesas identificadas foram posteriormente 

contactadas telefonicamente. Nesta ligação recolheram-se as fontes de contacto com as 

avós cuidadoras de netos: telefone e endereço. (apêndice 1) 

O total da amostra foi de 107 avós, depois de excluídos os contactos infrutíferos, 

quer pelo telefone, quer no próprio domicílio.  

 

3.5 - VARIÁVEIS EM ESTUDO 

As variáveis em estudo foram as seguintes: 

Idade, estado civil, condição na família, residência dos pais, outros residentes, 

nível de escolaridade, ocupação, actuação, cuidar, saúde, netos, estilos de vida 

saudáveis “ser avó” e “vida saudável”. 

Em anexo (apêndice 6) apresenta-se quadro detalhado das variáveis em estudo e 

sua classificação. 

 

3.6 - CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

1. Foi contactada a Directora do Serviço de Obstetrícia do Hospital de Angra do 

Heroísmo. Após lhe ter sido explicado o objecto e finalidade do estudo, permitiu a 
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colecta de dados através dos livros de registo de internamento no próprio serviço e sob 

garantia de confidencialidade. 

2. As avós foram contactadas pelo telefone. Depois de identificada a 

investigadora, foi explicado o motivo do estudo e a garantia de segurança e 

confidencialidade sobre os dados revelados. Acertou-se hora e local de encontro, no 

domicílio da avó. 

3. Foi lida e ouvida toda a informação relativa ao “consentimento informado” 

(apêndice 2) e, em caso de dúvida, explicada posteriormente com mais pormenor. De 

seguida, a autorização de participação no estudo foi assinada por cada avó. Refira-se 

que todas souberam escrever o seu nome. 

4. Depois de se explicar as razões, foi solicitada a gravação em áudio de todas as 

declarações das avós – as relativas ao questionário e à entrevista. A explicação principal 

centrou-se na importância de “ mais do que saber o que a avó faz, é importante para o 

estudo saber como é que as avós fazem”.  

5. A pedido das avós, foi respeitada a vontade de interromper a gravação da 

entrevista, quando se encontraram emocionalmente transtornadas (a chorar). Depois de 

acalmarem, a entrevista prosseguiu, sob seu consentimento. 

 

3.7 - INSTRUMENTO DE COLHEITA DE DADOS 

 Foram aplicados: questionário por entrevista (apêndice 3) e entrevista.  

3.7.1. Questionário 

Foi realizado um questionário constituído por três partes: 

A primeira parte pretende caracterizar as avós do ponto de vista 

sociodemográfico: Idade; Estado civil; Condição; Residência dos pais; Outros 

residentes; Habilitações literárias; Ocupação; Actuação; Cuidar e Saúde. Pretende, 
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também, traçar um perfil dos netos em traços gerais: Saúde; Problemas e 

Doença/Internamento. 

A segunda parte enumera os oito domínios dos estilos de vida saudáveis, com 

perguntas diversas sobre cada domínio: Alimentação (17); Higiene (6); Sono (8); 

Autonomia (13); Actividade Física (5): Brincar (15); Relação (14) e Segurança (8).  

3.7.1.1. Pontuação 

A pontuação fez-se numa escala de Likert (apêndice 4), que pontuou: 

1- Nunca 2 – Raramente 3 – Às vezes 4 – Muitas vezes 5 – Sempre 

Todas as avós responderam ao questionário. 

 3.7.1.2. Pré-teste 

Entre Abril e Maio de 2006 foi feito estudo piloto com 10 avós e reavaliados 

 alguns itens do questionário. Acrescentou-se “batata” no domínio da 

 alimentação e “ no computador” no domínio do brincar. 

3.7.2. Entrevista 

 A entrevista (Apêndice 5), colocada em tom informal, continha as seguintes 

questões: 

 Ser Avó: 1. Pensando nesta ideia, como se sentiu quando foi avó pela primeira 

vez e como é que tem evoluído esse papel ao longo do tempo, na sua vida? 2. Alguma 

vez lhe ocorre pensar na sua própria avó? Encontra semelhanças ou diferenças na 

actuação? 3. O que pensa ser mais importante no seu papel de avó? 4. Então, o que é ser 

avó? 

 Vida Saudável: O que lhe parece ser importante fazer para que o seu neto/a 

tenha uma vida saudável? 
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 3.7.2.1. Validação 

 Foram entregues duas transcrições de entrevistas a duas colegas deste Mestrado 

para codificação da análise de conteúdo, com o objectivo de aferir do tratamento do 

material das entrevistas em estudo realizado pela investigadora. 

3.7.3. Plano de colheita de dados 

Após contacto com as avós, por telefone ou por telemóvel, procedeu-se à 

identificação da morada de cada avó e respectiva marcação da entrevista.  

A investigadora deslocou-se, em veículo próprio, à residência das avós para 

realização de questionário por entrevista e entrevista.  

 Foi sempre recebida dentro de casa, apenas com duas excepção: ficou do lado 

de fora da casa com as avós.  

Em várias ocasiões as avós fizeram questão de mostrar o quarto da criança, a 

protecção das tomadas eléctricas, a rede de protecção no quintal, a cancela nas escadas, 

etc. 

Os passos dados no decurso de cada encontro com as avós foram os seguintes: 

1. Identificação da investigadora.   

2. Leitura conjunta do consentimento informado com cada avó, seguida de 

explicação, quando necessário, e conclusão com a sua assinatura.  

3. Permissão para gravar todos os conteúdos. 

4. Transmissão das fases que decorreriam: preenchimento conjunto do 

questionário com análise da pontuação que se atribuiria a cada parâmetro, conforme 

grelha que estaria sempre visível e que foi devidamente explicada. Depois, a entrevista 

decorreria na sequência do questionário, numa conversa mais informal, embora sob 

orientação do “guião de entrevista”. 
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Os conteúdos, quer do questionário, quer da entrevista, foram gravados em 

cassete áudio, embora se tomassem notas por escrito para evitar a eventualidade de 

problemas na gravação. 

O tempo mínimo de duração do questionário e entrevista foi de vinte minutos e o 

máximo de uma hora e um quarto. Calculamos uma média de quarenta minutos para 

cada aplicação. Excluiu-se o tempo decorrido na visita à casa, que algumas delas 

fizeram questão de mostrar. Nenhuma avó desistiu de prosseguir a meio da recolha de 

dados. Todas as avós responderam às entrevistas. 

 

3.8 - ORGANIZAÇÃO DOS DADOS  

Foram transcritos todos os conteúdos gravados em cassete áudio.  

As pontuações relativas a cada item foram registadas no questionário, bem como 

as observações adicionais, por extenso.  

Posteriormente foram inscritos em Excel os valores das pontuações às questões 

efectuadas e transcritas as notas das observações no próprio programa. As entrevistas 

foram transcritas, na íntegra, em programa Word. 

 

3.9 - PLANO DE ANÁLISE DOS DADOS 

Os dados do questionário foram transferidos do programa Excel para o programa 

informático SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) onde foram trabalhados. 

As transcrições relativas a cada item foram todas compiladas por ordem de sequência no 

questionário e compiladas em documento de Word. 

Depois de transcritas, todas as entrevistas foram analisadas segundo a técnica de 

análise de conteúdo, de Bardin.142 
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IV – RESULTADOS 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados do estudo, dividindo-os em dois 

sub-capítulos distintos. O primeiro sub capítulo apresenta os resultados dos 

questionários efectuados no total da amostra não aleatória – 107 avós cuidadoras. Para 

além da caracterização sociodemográfica da população e da caracterização dos 

contextos do cuidar descreve-se a frequência com que as avós promovem estilos de vida 

saudáveis e contextualizam-se as actuações das avós, nos oito domínio escolhidos: 

alimentação, higiene, sono, actividade física, autonomia, brincar, relação e segurança. O 

segundo sub capítulo resulta da análise das entrevistas efectuadas, que incidiram sobre o 

papel dos avós/ da avó. Estes resultados são sintetizados em três áreas distintas:  

1. “Tornar-se avó – o processo”; 2. “Ser avó”; 3. “ Estilos de vida saudáveis”. 

 

4.1 - RESULTADOS DA AMOSTRA 

Apresentam-se, para as variáveis de caracterização, as tabelas de frequências e 

gráficos ilustrativos das distribuições de valores verificadas e, para as variáveis das 

várias escalas, também as tabelas de frequências relevantes. 

As variáveis da escala de medida foram analisadas através das categorias 

apresentadas. Para as variáveis da escala de medida, apresentam-se alguns dados 

significantes, como: 

• Os valores médios obtidos para cada questão (para as questões numa escala de 0 

a 5, um valor superior a 3 é superior à média da escala). 

• Os valores mínimos e máximos observados. 

• Gráficos ilustrativos dos valores médios das respostas dadas às várias questões. 
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4.2 – CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

A amostra é constituída por 107 respondentes. 

4.2.1. Idade das avós 

Tabela 1 – Idade das avós 

  Desvio Coef.   
 Média Padrão Variação Mínimo Máximo 
1- Quantos anos têm 55.8 7.5 13.4% 40 76 

 

A idade apresenta um valor médio de 55,8 anos. Os valores mínimo e máximo 

são, respectivamente, 40 e 76 anos. 

No histograma e diagrama tipo caixa seguintes, ilustra-se a distribuição da idade. 

 
Gráfico 1 – Idade das avós 
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Pode observar-se que a distribuição das idades se verifica principalmente entre 

os 45 anos e os 60 anos, onde se concentram cerca de três quartos das idades. 

4.2.2. Estado civil 

Tabela 2 – Estado civil 

 
 Frequência Percentagem 
Casada 90 84.1 
Separada/divorciada 2 1.9 
Viúva 15 14.0 
Total 107 100.0 

 

 

Gráfico 2 – Estado civil 

 
A grande maioria da amostra, cerca de 84%, é casada, sendo 14% viúvas e 

apenas 2% separada ou divorciada. 

 

4.2.3. Condição 

Tabela 3 – Condição 

 Frequência Percentagem 
Avó materna 42 39.6 
Avó paterna 63 59.4 
Avó materna de um e paterna de outro 1 0.9 
Total 106 100.0 

Existe uma não resposta na amostra. 

 

 

Casada: 90; 84%  
 

  Separada/divorciada: 2; 2%  
 

Viúva: 15; 14% 
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Gráfico 3 – Condição 

 

A maioria da amostra, 59%, é avó materna, sendo 40% avó paterna. Existe uma 

avó que é materna de um neto e paterna de outro. 

4.2.4. Coabitação 

Tabela 4 – Coabitação 

 
 Frequência Percentagem 

Não 76 71.7 
Sim 30 28.3 
Total 106 100.0 

    Existe uma não resposta na amostra. 

 

Gráfico 4 – Coabitação 

 
 

A grande maioria da amostra, cerca de 72% das avós inquiridas, não tem os pais 

do neto a viver consigo. 

 

Avó paterna: 63; 59%  

 Avó materna de um e 
paterna de outro: 1; 1%  

Avó materna: 42; 40% 

 

Não: 76; 72% 

Sim: 30; 28% 



 92 

4.2.5. Agregado 

Tabela 5 – Agregado  

Filhos 
 Frequência Percentagem 
Não 49 45.8 
Filhos menores 5 4.7 
Filhos maiores 45 42.1 
Filhos menores e maiores 8 7.5 
Total 107 100.0 

 

Gráfico 5 – Agregado 

 

Perto de metade da amostra, 46%, não tem filhos a viver com ela, 42% da 

amostra tem filhos maiores, 5% da amostra tem filhos menores e 7% tem filhos menores 

e maiores. 

Tabela 5.1 – Filhos menores 

 Frequência Percentagem 
0 94 87.9 
1 9 8.4 
2 2 1.9 
3 2 1.9 

Total 107 100.0 

 

Das 13 avós que têm filhos menores a viver com elas, nove têm um filho, duas 

têm dois filhos e outras duas têm três filhos a viver com elas. 

Tabela 5.2 – Filhos maiores 

 Frequência Percentagem 
0 54 50.5 
1 37 34.6 
2 10 9.3 
3 2 1.9 
4 3 2.8 
5 1 0.9 
Total 107 100.0 

 

Não: 49; 46% 

Filhos menores: 5; 5% 

Filhos maiores: 45: 42%  
 

Filhos menores e maiores: 8; 7%  
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Das 53 avós que têm filhos maiores a viver com elas, 37 têm um filho, 10 têm 

dois filhos, duas têm três filhos, três têm quatro filhos e uma tem cinco filhos a viver 

com elas. 

Tabela 5.3 – Outros familiares 

     

 

Como outros familiares, um pouco mais de metade das avós referem apenas o 

marido, 10% referem o marido e pai e mãe da criança, outros 10% referem o marido e 

pai e mãe da criança e outros (irmã(o) da criança, netos e pai ou mãe da avó), 4% 

indicam o marido e pai ou mãe da criança, também 10% referem o marido e outros 

(netos e pai ou mãe da avó, outra filha, nora); portanto, do total das avós da amostra, 

86% vive com o marido. As restantes referências dizem respeito a mãe e pai da criança, 

com 4%, e referências mais esporádicas, como companheiro e nora, filha, genro, irmã 

da avó, neto, padrinho. Também é de salientar que 4% da amostra não refere ninguém. 

 Frequência Percentagem 
Não têm mais ninguém 4 3.7 
Marido 55 51.4 
Marido + pai e mãe da criança 11 10.3 
Marido + pai e mãe da criança + 3 netos 1 0.9 
Marido + pai e mãe da criança + pai ou mãe da avó 6 5.6 
Marido + pai e mãe da criança e irmã(o) 4 3.7 
Marido + mãe da criança e a criança e irmão 3 2.8 
Marido + pai da criança 1 0.9 
Marido + outros netos 3 2.8 
Marido + mãe da avó 5 4.7 
Marido + pais da avó 1 0.9 
Marido + nora 1 0.9 
Marido + outra filha e neta 1 0.9 
Mãe e pai da criança 3 2.8 
Mãe e pai da criança + mãe e pai de outra criança + duas netas maiores 1 0.9 
Companheiro e nora 1 0.9 
Filha 1 0.9 
Genro 1 0.9 
Irmã da avó 1 0.9 
Neto 2 1.9 
Padrinho 1 0.9 
Total 107 100.0 
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4.2.6. Escolaridade 

Tabela 6 – Nível de escolaridade 

 
 Frequência Percentagem 
Não responde 4 3.7 
Não tem a 4ª classe 25 23.4 
Primário (4ª classe) 66 61.7 
Preparatório (6º ano) 6 5.6 
Ciclo Geral (9º ano) 1 0.9 
Ensino Secundário (12º ano) 2 1.9 
Bacharelato 3 2.8 
Total 107 100.0 

 

O nível de escolaridade predominante é o primário, em mais de 60% da amostra, 

23% não têm a 4.ª classe, 6% têm o 6.º ano e os restantes 6% dividem-se entre o 9.º ano, 

secundário e bacharelato. Existem também 4% de não respostas. 

 

Gráfico 6 – Nível de escolaridade 

 

4.2.7. Ocupação 

Tabela 7 – Ocupação 

 
 Frequência Percentagem 
Reformada 14 13.1 
Dona de casa 75 70.1 
Trabalha fora 5 4.7 
Trabalha para fora 1 0.9 
Dona de casa e Trabalha fora 4 3.7 
Dona de casa e Trabalha para fora 8 7.5 
Total 107 100.0 

 

 
 
    Não tem a 4ª classe: 25; 23% 

Primário (4ª classe): 66; 61% 

 
Ciclo Geral (9º ano): 1; 1%  

 

 
 
Ensino Secundário (12º ano): 2; 2%  

    Bacharelato: 3; 3%  
 
Não responde: 4; 4%  

Preparatório (6º ano): 6; 6% 
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Gráfico 7 – Ocupação 

 
 

Três quartos da amostra são apenas donas de casa, 13% respondem reformada, 

11% são donas de casa e trabalham fora (4%) ou trabalham para fora (7%). A resposta 

apenas trabalha fora é dada por 5% e 1% refere apenas trabalhar para fora. 

Relativamente às avós que trabalham fora, são dadas as respostas “um dia por 

semana”, por duas avós, “é empresária, mas fica em casa” por outra. Quanto às avós que 

trabalham para fora, são dadas as respostas “bordados”, por três avós, “trata das vacas”, 

“empresária” e “tem uma residencial em baixo, na própria casa”, cada uma por uma 

avó. 

 

4.3 – CARACTERIZAÇÃO DO CONTEXTO DO CUIDAR 

4.3.1. Actuação 

Tabela 8 – Actuação 

 

 1 2 3 4 5 

 N % N % N % N % N % 

Faz como fazia com os seus filhos    1 0.9% 2 1.9% 63 58.9% 41 38.3% 
Age em função dos tempos actuais    5 4.7% 39 36.4% 34 31.8% 29 27.1% 
Tem em conta o que os pais querem 2 1.9% 4 3.8% 24 22.9% 23 21.9% 52 49.5% 
Tem em conta o que os pais pedem, mas não concorda 35 33.0% 7 6.6% 45 42.5% 17 16.0% 2 1.9% 
Actua conforme acha melhor    1 0.9% 3 2.8% 7 6.5% 96 89.7% 

Os valores indicados reportam-se à escala de medida: 
1- Nunca          2 – Raramente          3 – Às vezes          4 – Muitas Vezes          5 – Sempre 

 

Ilustram-se graficamente os valores médios observados. 

 
Dona de casa: 75; 70% 

 
    Trabalha fora: 5; 5%  

 
   Dona de casa e 
Trabalha fora: 4; 4%  

Dona de casa e Trabalha 
       para fora: 8; 7%  

Reformada: 14; 13% 
Trabalha para fora: 1; 1% 
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Gráfico 8 – Actuação 
 

 
 

A frequência média é superior para “Actua conforme acha melhor” e bastante 

inferior para “Tem em conta o que os pais pedem, mas não concorda”. 

4.3.2. Cuidar 

Tabela 9 – Cuidar 

 

 1 2 3 4 5 

 N % N % N % N % N % 

No dia-a-dia     2 1.9% 17 16.0% 87 82.1% 
Quando ele/a está doente 1 0.9% 1 0.9% 2 1.9% 14 13.1% 89 83.2% 

Os valores indicados reportam-se à escala de medida: 
1- Nunca          2 – Raramente          3 – Às vezes          4 – Muitas Vezes          5 – Sempre 

Ilustram-se graficamente os valores médios observados. 

Gráfico 9 – Cuidar 

 

A frequência média de resposta está muito próximo de sempre, para ambas as 

situações. 

1 2 3 4 5 

Faz como fazia com os seus filhos 

Age em função dos tempos actuais 

Tem em conta o que os pais querem  
 
 
   Tem em conta o que os pais pedem, mas não concorda 

Actua conforme acha melhor 

Valor médio observado 

1 2 3 4 5 

No dia-a-dia 

 
 Quando ele/a está doente 

  Valor médio observado 
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4.3.3. Razões 

Tabela 10 – Razões 

 

 

 

 

 

Ilustram-se graficamente as percentagens de respostas afirmativas. 

Gráfico 10 – Razões 

 
 

A percentagem de respostas afirmativas é superior para “A mãe /pai trabalham”, 

seguida de “A avó manifestou esse desejo” e “Os pais manifestaram esse desejo”. As 

respostas afirmativas são residuais para “Morte de um dos pais/pais”, “Deliberação 

judicial” e “A mãe é doente”. Verificam-se 6,5% de respostas para “Os pais são 

separados/divorciados” e 32,7% para “Ajuda económica aos pais”. 

Tabela 10.1 – Cuidar dos netos 

 Não Sim 

 N % N % 

É a 1ª vez que cuida de um neto? 38 35.5% 69 64.5% 
Tem mais netos ao seu cuidado? 71 66.4% 36 33.6% 

 

Perto de 65% cuidam de um neto pela primeira vez. Cerca de um terço das avós 

da amostra tem mais netos ao seu cuidado. 

 Não Sim 

 N % N % 

Os pais são separados/divorciados 100 93.5% 7 6.5% 
Morte de um dos pais/pais 106 99.1% 1 0.9% 
A mãe /pai trabalham 14 13.2% 92 86.8% 
A mãe é doente 103 97.2% 3 2.8% 
Deliberação judicial 105 99.1% 1 0.9% 
Ajuda económica aos pais 72 67.3% 35 32.7% 
Os pais manifestaram esse desejo 50 46.7% 57 53.3% 
A avó manifestou esse desejo 33 30.8% 74 69.2% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Os pais são separados/divorciados 
Morte de um dos pais/pais 

A mãe /pai trabalham 
A mãe é doente 

Deliberação judicial 
Ajuda económica aos pais 

Os pais manifestaram esse desejo 
A avó manifestou esse desejo 

Percentagem de respostas afirmativas 
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Ilustram-se graficamente as percentagens de respostas afirmativas. 

Gráfico 10.1 – Cuidar dos netos 

 
 

Tabela 10. 2 – Netos ao cuidado 

 Nenhum 
Depois da 

escola 
Ocasional

mente Sempre 

 N % N % N % N % 

Dos 0 aos 3 92 86.0% 11 10.3% 3 2.8% 1 0.9% 
Dos 4 aos 6 92 86.0% 11 10.3% 3 2.8% 1 0.9% 
Dos 7 aos 10 87 81.3% 15 14.0% 2 1.9% 3 2.8% 
Com mais de 10 54 98.2% 1 1.8%     

 

Ilustram-se graficamente os valores observados. 

 

Gráfico 10.2 – Netos ao cuidado 

 
 
 

Para todas as idades, a resposta predominante é depois da escola / jardim-de-

infância. Para as idades até aos 10 anos, verificam-se também as respostas 

ocasionalmente e sempre. 
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  Dos 7 aos 10 anos 
   
 Com mais de 10 anos 
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Para as respostas “sempre”, são dadas as seguintes justificações: “mora na 

mesma casa”, por duas avós; e também almoço e guarda dos avós, cada uma por uma 

avó. 

4.3.4. Saúde 

Tabela 11 – Saúde 

 
 Frequência Percentagem 
Saudável 26 24.3 
Saudável mas com menos energia 29 27.1 
Pouco saudável, mas ainda capaz 39 36.4 
Pouco saudável 5 4.7 
Doente 8 7.5 
Total 107 100.0 

 
 
 

Gráfico 11 – Saúde 

 
 

A maioria da amostra considera-se saudável, ou saudável mas com menos 

energia, 37% considera-se saudável, mas ainda capaz, 5% considera-se pouco saudável 

e apenas 7% se considera doente. 

Saudável mas com menos 
        energia: 29; 27% 

Pouco saudável, mas 
ainda capaz: 39; 37% 

Pouco saudável: 5; 5% 
Saudável: 26; 24% 

Doente: 8; 7% 
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4.3.5. Doença 

Tabela 12 – Doença 

 
 Frequência Percentagem 
Não 34 31.8 
Sim 73 68.2 
Total 107 100.0 

 

Gráfico 12 – Doença 
 

 
A maioria, mais de dois terços das avós da amostra, responde que sim, o que 

contraria a opinião sobre se se consideram saudáveis. 

Tabela 12.1 – Tipo de doença 

Doença Frequência Percentagem  Doença Frequência Percentagem 
Anemia 2 2.6  Hipertensão 8 10.3 

Arritmias 3 3.8  
Hipertensão e 
pernas 1 1.3 

Artrite 1 1.3  
Hipertensão, 
diabetes, ossos 1 1.3 

Artrose 7 9.0  Infecção urinária 1 1.3 
Artrose+Dificuld. 
Respiratória 1 1.3  Leucemia 1 1.3 

Asma, diverticulite 1 1.3  
Mal das costas e 
pernas 1 1.3 

Bronquite crónica 1 1.3  Nervos 1 1.3 
Cabeça 1 1.3  Operação ao útero 1 1.3 
Coluna 6 7.7  Operada a 1 1.3 
Coluna, gastrite, hipertensa. 1 1.3  Ossos 1 1.3 

Coração 3 3.8  
Ossos, diabetes, 
equilíbrio 1 1.3 

Coração, diabética 1 1.3  Osteoporose 2 2.6 
Depressão 3 3.8  Pernas 2 2.6 
Diabetes 4 5.1  Reumatismo 3 3.8 

Diabetes + hipertensão 1 1.3  
Reumatismo, fígado 
enxaqueca 1 1.3 

Diabetes colesterol tendinite 1 1.3  Sistema nervoso 1 1.3 
Diabetes, ossos 1 1.3  Talissémia 1 1.3 
Diabetes+tensão arterial 1 1.3  Tensão 4 5.1 
Dores de cabeça 1 1.3  Tiróide 1 1.3 
Estômago 1 1.3  Varizes 2 2.6 
Fibromialgia 1 1.3  Vertigens 1 1.3 
    Total 107 100.0 

 

Sim: 73; 68% 

Não: 34; 32% 
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Das avós que dizem ter alguma doença, as mais referidas são hipertensão, 

artrose, coluna e diabetes. 

 

Tabela 12.2 – Medicação regular 

 Frequência Percentagem 
Não 30 28.0 
Sim 77 72.0 
Total 107 100.0 

 

Gráfico 12.2 – Medicação regular 

 
 

A grande maioria, perto de 80% das avós da amostra, faz medicação 

regularmente. 

Tabela 12.3 – Netos saudáveis 

 Não Sim 

 N % N % 

É uma criança saudável 8 7.5% 98 92.5% 
É uma criança com desenvolvimento normal 1 9% 106 99.1% 
Tem algum tipo de problema? 95 88.8% 12 11.2% 

 

Ilustram-se graficamente as percentagens de respostas afirmativas. 

 

Sim: 77; 72% 

Não: 30; 28% 
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Gráfico 12.3 – Netos saudáveis 

 
 

Apenas 7,5% das crianças não são saudáveis, só 0,9% não tem desenvolvimento 

normal, mas 11,2% têm algum tipo de problema. 

 

Tabela 12.4 – Netos com doença 

 Não Sim 

 N % N % 

A. Paralisia Cerebral 107 100.0%   
B. Trissomia XXI ou Mongolismo 107 100.0%   
C. Autismo 107 100.0%   
D. Atraso de desenvolvimento 106 99.1% 1 0.9% 
E. Outro 96 89.7% 11 10.3% 

 

Dos problemas listados, apenas uma avó refere o atraso de desenvolvimento e 

10,3% das avós da amostra referem outro problema, listado de seguida. 

 

Tabela 12.5 – Netos com outros problemas 

 Frequência 
Asma 2 
Cardiopatia congénita 1 
Convulsões 1 
Doença metabólica -Mucopolissacaridose 1 
Pé boto 1 
Rins 1 
Síndrome neurológico 1 
Sopro 1 

 

 

Tabela 12.6 – Doença e internamento 

 Não Sim 

 N % N % 

Adoece com muita frequência 100 93.5% 7 6.5% 
Quando adoece é que cuida dele? 15 14.0% 92 86.0% 
Já foi internado? 85 79.4% 22 20.6% 
Acompanhou-o/a durante o internamento? 97 90.7% 10 9.3% 
Já teve algum acidente consigo? 97 90.7% 10 9.3% 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

É uma criança 
saudável 

É uma criança com 
desenvolvimento 

normal 

Tem algum tipo de 
problema? 

Percentagem de respostas afirmativas 
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Apenas 6,5% das crianças adoecem com frequência, 20,6% já foram internadas e 

em mais de 86% dos casos, a resposta a “quando adoece é que cuida dele” é afirmativa. 

Em 9,3% da amostra, já teve um acidente com a avó. Nos 22 casos de internamento, foi 

acompanhada pela avó em 10 casos, quase metade dos internamentos. 

Ilustram-se graficamente as percentagens de respostas afirmativas. 

Gráfico 12.6 – Doença e internamento 
 

 
 

Tabela 12.7 – Motivo do internamento 

 Não Sim 

 N % N % 

A. Doença 88 83.0% 18 17.0% 
B. Cirurgia 103 98.1% 2 1.9% 
C. Fractura 104 99.0% 1 1.0% 
D. Intoxicação 107 100.0%     
E. Queimadura 107 100.0%     

 

Ilustram-se graficamente as percentagens de respostas afirmativas. 

 

Gráfico 12.7 – Motivo do internamento 
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Os motivos de internamento referidos foram doença, por 17% das avós da 

amostra (dos 20,6% de internamentos, a grande maioria foi por doença) e cirurgia e 

fractura, em casos pontuais. 

 

 

 4.4 – ESTILOS DE VIDA SAUDÁVEIS 

 Na sequência da apresentação de tabelas de frequências absolutas de respostas e 

de gráficos, passamos a apresentar os registos que melhor permitem identificar as 

actuações das avós. Por que reproduzem uma determinada identidade das avós, as falas 

específicas e incorrecções gramaticais não foram alteradas. 

 
4.4.1. Alimentação 

 
Tabela 13 – Alimentação 

 

 1 2 3 4 5 

 N % N % N % N % N % 

Bebe água 1 0.9% 5 4.7% 10 9.3% 9 8.4% 82 76.6% 
Bebe leite 10 9.3% 6 5.6% 3 2.8% 3 2.8% 85 79.4% 
Bebe sumo 1 0.9% 14 13.1% 22 20.6% 12 11.2% 58 54.2% 
Come iogurte 1 0.9%   8 7.5% 14 13.1% 84 78.5% 
Come papa 28 26.2% 14 13.1% 5 4.7% 5 4.7% 55 51.4% 
Come sopa 4 3.7% 1 .9% 2 1.9% 2 1.9% 98 91.6% 
Come fruta 2 1.9% 5 4.7% 9 8.4% 2 1.9% 89 83.2% 
Come carne 1 0.9% 5 4.7% 32 29.9% 59 55.1% 10 9.3% 
Come peixe 3 2.8% 9 8.4% 26 24.3% 63 58.9% 6 5.6% 
Come ovos 12 11.2% 67 62.6% 27 25.2% 1 0.9%   
Come massa 5 4.7% 19 17.8% 47 43.9% 33 30.8% 3 2.8% 
Come arroz 3 2.8% 9 8.4% 42 39.3% 48 44.9% 5 4.7% 
Come batata 3 2.8% 8 7.5% 48 44.9% 44 41.1% 4 3.7% 
Come pão   1 0.9% 18 16.8% 11 10.3% 77 72.0% 
Come bolachas 3 2.8% 9 8.4% 30 28.0% 9 8.4% 56 52.3% 
Come aperitivos 18 16.8% 32 29.9% 41 38.3% 9 8.4% 7 6.5% 
Come guloseimas 9 8.4% 34 31.8% 38 35.5% 12 11.2% 14 13.1% 

Os valores indicados reportam-se à escala de medida: 

1- Nunca          2 – Raramente          3 – Às vezes          4 – Muitas Vezes          5 – Sempre 

 

Ilustram-se graficamente os valores médios observados e as observações das 

avós consideradas mais relevantes. 
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Gráfico 13 – Alimentação 
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A frequência média é superior para come iogurte, sopa, fruta e pão e inferior 

para come ovos, aperitivos e guloseimas. 

 

 Água: “Eu até já experimentei a dar-lhe sumo e ele quer é água.”, “Também 

chá.”, “Costuma, ele pede muita vez aguinha.”, “Durante o dia tem sempre o seu 

copo de água para ir bebendo quando quer.”, “Agora já pede água. Em bebé não 

gostava.”, “É muito chata para beber água. Gosta é de sumo.”, “Não gosta muito, 

mas faço com que ele beba”, “Ela mesmo é que vai com o copinho e enche na 

torneira e bebe. É muito amiga de beber água.”. 

 Leite: “Nem por isso, mas eu tento dar.”, “Bebe muito. Se tiver, bebe pela sua 

caixinha.”, “Sempre, bebe todos os dias, ainda bebe o seu biberão.”, “Com 

dificuldade mas bebe tudo. Tenho que prometer a bolachinha. Se beberes o leite dou-

te a bolachinha; e tem que ser com o canal da televisão. Porque ele é uma criança 

que come muito bem mas os lacticínios...”, “É muito difícil de beber leite.”, “Ele 
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deixou o biberão cedo, é nas suas papas. Fora da papa não bebe.”, “Bebe com 

chocolate, com os pais. Comigo é só branco porque eu não gosto de lhe pôr 

chocolate. É a primeira refeição dela.”, “Bebe branco ou com cacau.”, “E é o leite 

das vacas, de casa, por isso bebe o leite das vacas, naturais.”, “É a dormir, acordado 

não! Um biberão com uma colher de Nestum. Todos os dias, sempre que ele vai 

dormir ele bebe um biberão de leite. Seja comigo seja com a mãe.”, “Com cereais, de 

manhã.”, “Bebe três vezes com Nutribem ou com bolachas, se vê o bisavô a comer.”, 

“De manhã e à noite, uma, duas vezes, caixinhas de chocolate ao dia.”, “Bebe na 

caneca. A primeira refeição.”.  

 Sumo: “Bebe muito. Se tiver um jarro de sumo ele está sempre a pedir. Se tiver, 

bebe sumo, se não tiver sumo bebe água.”, “É raro beber sumo. Ele geralmente bebe 

é água.”, “Os pais não querem mas ele bebe. Dou-lhe pouco, como os pais não 

querem tento dar é água.”, “Às refeições Compal. A mãe habituou-o a beber às 

refeições.”, “Nunca lhe dou. Por mim não. É água.”, “Às vezes, sumo de laranja 

natural com um buraquinho na laranja…se a mãe tem. Comigo eu procurava ele 

beber mais água que sumo, porque tinha o açúcar …se estiver à vista tem que se dar 

e eu, não é tanto para não lhe fazer a vontade, é porque ele não entende, e sempre 

dava uma coisinha.”, “Às vezes sumo de laranja natural.”, “À refeição, ela pede.”, 

“Não gosta. Não foi acostumado. Gosta muito é de água.”, “Pirolitos, sumo de 

maçã.”.  

 Iogurte: “Ele gosta de iogurte para comer com a colher.”, “Com fruta, ao 

lanche.”, “Dois todos os dias ao lanche e se querem comem maçã.”, “Ao lanche e 

uma peça de fruta ao natural.”, “Ao lanche, com fruta ralada.”, “Em cima da 

refeição.”, “Depois de acordar, ao lanche.”, “À tarde, com pêra, maçã, tudo 

ralado.”, “Em meia tarde.”, “Depois do sono, depois da refeição.”. 
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 Come Papa: “Não é todos os dias, porque ele bebe leitinho, come a sua sopa.”, 

“Todos os dias ele come a sua papinha, que ele gosta sempre.”, “Dou-lhe. Alternado, 

também. Se lhe dou iogurte não dou papa.”, “Papa não. Ele já não vai prás papas. É 

raro.”, “A mãe diz que é melhor para ele.”, “Já está a querer fugir à papa. É raro.”, 

“À noite, porque a minha filha faz turnos e tem dias que eu é que lhe dou as papas.”, 

“De manhã ou ao lanche.”, “De manhã e à noite.”, “Nunca gostou.”, “Cereais, 

conforme… com leite ou sem leite.”, “Já não, para não ficar muito gorda.”, “Gosta 

mais das suas sopinhas.”. 

 Sopa: “A sopa é todos os dias mas é um penar. Não quer coisas inteiras. É tudo 

raladinho e se não é, ele não come.”, “Já come sopa dos adultos. Gosta de sopa de 

feijão.”, “A minha traz-me e diz: ó mãe dá-lhe isto, dá-lhe aquilo. Ela é que destina o 

que é para lhe dar.”, “De legumes e vegetais.”, “Sopa de legumes, mas de peixe e 

com carne.”, “Ainda hoje adora.”, “A avó é que faz a sopa para levar e para ficar.”, 

“Tem que se enganar e dizer papinha.”, “Não gosta de sopa ralada.”, “Canja ou 

outra.”, “Se a avó tem, às vezes gosta da comida dos grandes. A primeira sopa que 

ela comeu foi de fava, porque ela come da nossa.”, “Adora sopa, diz: é bom!”, “E 

então sopa de panela, ela adora!”, “Às vezes com galinha desfiada; muitos vegetais. 

Que tenho em casa.”, “Sopa é muito difícil. Vou tentando!”.   

 Fruta: “A fruta come muito pouco. Come mais iogurte.”, “A seguir à sopa.”, 

“Cozia, ralava e depois dava-lhe. Punha nos frasquinhos e depois ia-lhe dando. Dia 

sim, dia não eu cozia fruta.”, “Era ralada. Agora já é inteira. Come com a mão, 

sozinha.”, “Fruta em cima da sopa, que a avó é que faz, cozida em pouca água, com 

o lume baixinho. Depois passa ali no copo, faz um puré que é uma maravilha!”, “Não 

gosta nada. De nenhuma, nem de frasquinho.”, “Só lhe dou a seguir à sopa e ele 

come só de quatro em quatro horas, para não perder o apetite.”, “Fresquinha, maçã, 
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pêra.”, “Já não quer de frasco, come qualquer uma: banana, maçã, pêssego.”, 

“Quando lhe apetece.”, “Nos intervalos das refeições.”. 

 Carne: “Põe na sopa porque ele faz bola.”, “Misturada na sopa conforme fez 

para a sua mãe. Põe a carne e mói tudo.”, “Desfia-se e põe-se na sopa. Hoje teve a 

comer foi canja.”, “Também come no prato com arroz. Adora milho.”, “Com a avó 

não come, é com a mãe. Com a avó come linguiça. Ele é muito reles para comer.”, 

“Picada muito miudinha com arroz ou na sopa e come com a sua mão. Mas isto não é 

a sua refeição. É sopa! Passo tudo, que ele come tudo ralado.”, “Come de garfo e 

faca que eu já ensino. Não tenho custo de ele comer com pessoas.”, “Na sopa. Vario 

as carnes. Por exemplo se esta semana lhe der carne pra semana dou peixe. Vou 

alternando e mesmo nas carnes, não lhe dou sempre a mesma carne, dou-lhe coelho, 

galinha…”, “Cortada aos bocadinhos. Espetando com o garfo.”, “Alterna. Já come 

sem ser na sopa. Uma vez galinha, outra de porco, outra de vaca.”, “Na sopa, 

alternadamente, ou no 1,2,3, porque tem medo de ele se afogar.”. 

 Peixe: “O peixe, ele também gosta, ou frito ou cosido. E come a sua alface. Isso 

então a mãe habituou-o.”, “Peixe cozido e fruta. Ela come melhor comigo, com a 

mãe...”, “Peixe cozido ou grelhado.”, “Com a avó come atum.”, “Desfiava o peixe e 

punha numa açordinha e ele comia.”, “Desfiado, sem espinha.”, “Frito e sopa de 

peixe.”, “Tem medo porque afogou-se há tempos.”, “Desfia com batata ou azeite.”. 

 Ovos: “Ovos, não gosta.”, “Só se a mãe não tem assim uma coisa mais fresca, 

arranja-se um ovo.”, “Ovo cozido.”, “Duas vezes por semana. Mas não dou todos os 

dias porque não gosto de abusar com ovos para as crianças.”, “Ovo estrelado, ou na 

açorda escalfada ou quando faço sopa de alho francês e ponho o ovo cozido na 

sopa.”, “Escalfado. São geralmente ovinhos frescos que eu compro sempre a uma 

amiga minha.”, “Duas vezes por semana, estrelado, a molhar o pãozinho. E cozido. 



 109 

Mas eu não dou todos os dias porque eu sei que não é bom.”, “Picadinhos com 

cenouras e ervilhas.”. 

 Massa: “Esparguete. Gosta muito de massa com esparguete.”, “A acompanhar 

a carne.”, “Esparguete, gosta. Já quer comer com o garfo.”, “Esparguete, elas 

adoram. E massa na sopa.”, “Esparguete com molho de tomate. São muito bem 

alimentadinhos.”, “Macarrão com queijo e salsicha.”, “Só quando é esparguete, 

porque a gente foge às massas.”.  

 Arroz: “Arroz come mais porque eu faço uma canjinha.”, “A acompanhar a 

carne.”, “Pouca quantidade.”, “Muito pouco. Não gosta.”, “Com salsichas e com 

Ketchup.”, “Galinha com arroz.”, “Ele por vezes come o bife com o arroz, que ele 

adora arroz.”, “A gente tem o hábito de fazer mais vezes o arroz.”. 

 Batata: “Frita, não dou muito, porque eu também não faço para mim.”, “Uso 

pouca batata.”, “Batata rosada, ou puré de batata. E eles não gostam que se dê 

batata frita.”, “Também come cozidas. Mas adora batatas fritas. É como a avó: 

adora batata fritas.”, “Cozida, é raro frita.”, “Mais cozida ou puré de batata.”, 

“Batata frita com a avó. Às vezes linguiça.”, “Evitamos os fritos.”, “Frita ou puré.”, 

“Cozida, frita não, que ele é pequenino a gente não dá frita.”, “Frita, cozida, 

assada.”. 

 Pão: “Come sempre. Pão Seco.”, “Gosta, gosta muito de tosta.”, “Pão seco 

sem manteiga, para ajudar a beber o leite. Eles não gostam que se ponha doce nem 

manteiga.”, “Com doce, manteiga de chocolate, manteiga, alternando.”, “De manhã, 

ao pequeno-almoço, com leite.”, “Com manteiga de chocolate.”, “"Soldadinhos", 

pão com manteiga, mas a mãe também não gosta muito porque é gordura. Só come 

um bocadinho. Soldadinhos é uma coisa da avó que é para ela achar graça.”, “Come 

pouco pão. Acho que o pão não lhe faz falta nenhuma.”, “Um bocadinho todos os 
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dias, com tulicreme e manteiga.”, “Se tiver um molhinho, vai pão.”, “Quando faço 

uma açorda ponho pão.”, “Adora pão com queijo.”, “De manhã, com queijo ou 

fiambre.”. 

 Bolachas: “As bolachas ele come muito. De vez em quando come uma 

bolachinha.”, “Também é raro: Lá uma vez ou outra.”, “Gosta. Gosta também. É 

bolacha de água e sal. O pai todos os dias come e ele quer comer mais o pai.”, “Às 

vezes, para ajudar a beber o leite.”, “ De água e sal, sozinha.”, “Mix-max, 

biscoitinhos, ela gosta é disto. É raro o dia que não come um bolinho desses.”, 

“Esmaga a banana com laranja espremida coada e duas bolachas Maria. Mas eu 

inquietei-me para ela comer isto assim. Levei horas para ela comer uma refeição 

assim. Ela estava só habituada a coisas raladas e papa. Inquietei-me muito.” 

“Integral ou de água e sal ou integral. Coisas doces, não se importa. Às vezes na 

hora do lanche come um bocadinho de queijo e fiambre enroladinho.”, “Gosta, mas 

não dou muito.”, “Bolacha Maria, com o iogurte.”, “Todos os dias a mãe manda 

umas bolachinhas para ela.”, “Maria; nada com creme, não gosto de lhe dar.”, “Nos 

intervalos, com fruta.”, “Eles gostam, e eu gosto de ter.”. 

 Aperitivos: “A mãe não gosta e a gente, já semos velhos e não compra pra ele. 

É um mau hábito.”, “A gente não lhe dá essas coisas.”, “Mas não come. Como eu sei 

que ele gosta, então não tenho. Se ele vir, ele gosta! Como eu sei que lhe pode tirar o 

apetite, então assim eu resolvo e não compro, ou está escondido. Só se for numa 

festinha ou numa coisa qualquer.”, “Só quando tenho. Não faço muito uso.”, “Só em 

aniversários. A sua mãe não gosta.”, “Nunca dou.”, “Eu boto-a no parque e dou-lhe 

um pisquinho para ela se entreter.”, “Não, só se há assim uma visita, mas raramente! 

Realmente os aperitivos não são coisas que se dá assim às crianças.”, “Nas festas de 

anos e coisas assim, mas é raro.”, “Batata frita, como estímulo se ele comer tudo, a 
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ver se consegue; se ele come a sopa. Porque ele tem que comer a sopa todos os 

dias!”, “Batata frita quando vai à mercearia com a avó.”, “Pelo Natal, um dia de 

festa e mesmo assim é às vezes.”, “Não lhe dou.”, “É muito raro.”, “Ao domingo. É 

o dia que o avô está em casa, e o avô sempre gosta de trincar.”, “Gosta muito 

daqueles aperitivos de queijo. Come todos os dias um bocadinho.”, “A avó esconde 

para ele não comer. Não come muita vezes, que eu não deixo. Se lhe desse todos os 

dias ele comia!”, “A avó não o acostumou por causa dos dentes.”, “A sua mãe dá-lhe 

muitos aperitivos, eu não.”, “A mãe dá muito.”. 

 Guloseimas: “Pois o avô às vezes compra-lhe daqueles chocolatinhos de leite, 

kinder, às vezes uma amendoazinha.”, “Ele teve até mais ou menos ano e meio, não 

se tocou em doces. Depois é que começou a provar e começou a gostar. Gosta de um 

ovo Kinder. Mas não come muitas vezes.”, “Muito raramente. Só quando os pais 

autorizam.”, “Anda sempre atrás da gente e vai pedindo. Pede muito. "Dá só um 

bocadinho, é maluco é por chocolates. Tira o juízo e a gente lá vai-lhe dando.”, “Ela 

adora. Rebuçados e assim. A mãe não gosta muito mas quando a gente apanha a mãe 

fora lá lhe dá um bombom, um chupa-chupa.”, “A mãe traz chocolate Kinder 

daqueles que é de criança. A mãe é que traz.”, “Nunca lhe dou nada disto, nem ela 

gosta.”, “Um chupa, às vezes, se eu vou a qualquer lado, dou-lhe um chupa, 

coitadinho.”, “Nunca lhe demos uma gama, nunca lhe demos um rebuçado, tenho 

medo ele não se vá afogar.”, “Depois fica fastienta. É a mãe que dá. Eu não gosto 

muito, na minha casa eu é raro dar.”, “Chocolate. Não é muito de dar bombons. Tem 

medo que ele se afogue.”, “Não sou amiga de dar, tenho medo que ele fique 

diabético. Eu sou diabética, o meu pai era diabético e depois eu tenho medo que ele 

fique diabético.”, “Gamas. Lá vem uma festa uma coisa, mas isso não é normal de 
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todos os dias. Mesmo isso só faz é mal à gente.”, “Pudim flã e come Dancake e 

torta.”.  

4.4.2. Higiene 

Tabela 14 – Higiene 

 

 1 2 3 4 5 

 N % N % N % N % N % 

Lava as mãos     2 1.9% 8 7.5% 18 16.8% 79 73.8% 
Toma banho geral 39 36.4% 28 26.2% 16 15.0% 12 11.2% 12 11.2% 
Lava-se quando se suja     1 .9% 8 7.5% 17 15.9% 81 75.7% 
Lava os dentes 56 52.3% 12 11.2% 17 15.9% 6 5.6% 16 15.0% 
Usa roupa lavada todos os 
dias 

            1 .9% 105 99.1% 

Muda a fralda 46 43.0% 2 1.9% 1 .9% 17 15.9% 41 38.3% 

Os valores indicados reportam-se à escala de medida: 

1- Nunca          2 – Raramente          3 – Ás vezes          4 – Muitas Vezes          5 – Sempre 
 

Ilustram-se graficamente os valores médios observados. 

 

Gráfico 14 – Higiene 
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para o pé de mim e vem-me puxar para lavar as mãos.”, “Está sempre com as mãos 

sujas e gosta sempre de ir lavar.”, “Lava as mãos muita vez porque é muito amiga de ir 

à casa de banho.”, “Às vezes lavo as suas mãozinhas porque ele mama muito no 

dedo.”, “Com sabonete antes e depois das refeições.”, “Antes e depois de comer para 

depois ele ir dormir o seu sono.”, “Antes de comer ele salta para o banco e a avó lava-

lhe as mãos e usa toalhinhas dodot para limpar a boca depois de comer.” “Antes e 

depois das refeições. Ele vai mesmo por si à casa-de-banho lavar.”. 

 Toma banho geral: “A mãe é que dá, eu é raramente.”, “Gosta muito de tomar 

o seu banho. Às vezes dou. Às vezes ele está transpirado e eu dou-lhe um banhinho, mas 

o mais normal, é mais com a mãe.”, “Todos os dias é que lhe dou o banho à noite 

porque a mãe vai trabalhar.”, “Quando ficam na casa da avó.”, “De Verão sim. De 

Inverno não, devido ao frio.”, “Quando a mãe vem tarde.”, “Já vai lavadinha daqui.”, 

“Depende do horário que a mãe trabalha. Se é no horário da noite é a avó que lhe 

dá.”, “Se vem de manhã e vem com fralda.”. 

 Lava-se quando se suja: “Muda-se a roupa.”, “Tem sempre roupa, não gosto 

de ver bebés sujos de roda de mim.”, “Limpo com dodotas.”, “Ela raramente se suja. 

Ela é muito limpinha.”. 

 Lava os dentes: “Não, nunca. Ainda não.”, “Gosta muito de lavar os seus 

dentes e lava-os quando está com a avó.”, “Está a começar. Já pede a escova, mas 

ainda não sabe. Pede água. A avó está a ensinar, pois a avó ensina.”, “Também lava. A 

mãe deixou uma escovinha e a pasta de dentes.”, “Tenho medo. Pessoal mais antigo, 

inverte-se de certas coisas.”, “Lava à noite, quando fica com a avó.”, “Com a mãe. 

Com a avó não gosta muito de lavar.”, “Ele não gosta, grita puderes, eu comprei-lhe 

uma escovinha.”, “Com a mãe, mas já pede. No outro dia queria a da avó.”, “Não 

gosta nada; avó comprou outra pasta mas ele não gosta.”. 
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 Roupa lavada todos os dias: “Tem sempre uma muda.”, “Todos os dias roupa 

lavada, sandalinhas lavadinhas.”. 

 Muda a fralda: “Absorvem muito, mas se eu vejo coisa eu tiro.”, “Logo de 

manhã quando ele acorda, e depois do almoço ou antes e depois vejo como é que está, 

ou quando ele faz cocó, depois vejo.”, “Só para dormir. Depois usa cueca.”, “Já não 

usa.”, “É com frequência. A mãe diz que eu gasto muita fralda.”, “Pode juntar dois 

chichis, se é daquela fralda que aguenta. Depois limpa-se com Dodots.”, “Mudo muita 

vez. E tem uma coisa: eu detesto Dodots.”, “Toalhetes e Halibut, sim mudava-lhe 

sempre a fraldinha, coitadinho. Nunca teve nem assados,...nunca alergias, nada, 

sempre os seus toalhetes. Halibut, mesmo ainda hoje em dia quando lhe mudo as 

fraldas ponho a sua pomada.” ,“Mais do que um chichi, que as fraldas são caras.”, 

“Já não usa. Ainda nem sequer tinha dois anos. Eu andava muito de roda dele.”, 

“Muda muitas vezes porque não gosta que esteja sujo, ou mijadinho; depois ficam 

assadinhos. A avó é que lava a roupa.”, “Só para dormir, ainda por ora a gente bota. É 

mais descanso. Mas ele já pede para fazer.”, “Agora já não usa. Já tirei e foi tudo de 

uma vez. Nem de dia nem de noite.”. 

4.4.3. Sono 

Tabela 15 – Sono 

 

 1 2 3 4 5 

 N % N % N % N % N % 

Dorme depois das refeições 20 18.9% 10 9.4% 4 3.8% 5 4.7% 67 63.2% 
Dorme quando tem sono 55 51.4% 14 13.1% 11 10.3% 10 9.3% 17 15.9% 
Dorme durante muito tempo 12 11.3% 6 5.7% 14 13.2% 19 17.9% 55 51.9% 
Dorme no quarto 24 22.4%     4 3.7% 4 3.7% 75 70.1% 
Dorme diante da televisão 65 60.7% 4 3.7% 8 7.5% 6 5.6% 24 22.4% 
Adormece sozinho 42 39.3% 7 6.5% 7 6.5% 11 10.3% 40 37.4% 
É a avó que o adormece 53 49.5% 4 3.7% 11 10.3% 4 3.7% 35 32.7% 
Não dorme 39 36.4% 33 30.8% 15 14.0% 12 11.2% 8 7.5% 

Os valores indicados reportam-se à escala de medida: 

1- Nunca          2 – Raramente          3 – Ás vezes          4 – Muitas Vezes          5 – Sempre 

Ilustram-se graficamente os valores médios observados. 
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Gráfico 15 – Sono 
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ela é atrevida. Se vê uma pessoa ao pé dela, porque eu deito-me sempre ao pé dela ou a 

mãe, dorme mais.”, “É raro, é quando está mais cansadinha.”. 

 Dorme durante muito tempo: “Dorme sonos grandes. Se está tudo caladinho, 

ele dorme das duas às cinco”, “Nunca dorme muito tempo. Mais ou menos 30 minutos, 

3 quartos de hora.”, “Duas, três horas. Dorme mais aqui do que em casa. Porque ao 

fim de semana a mãe diz que ele dorme pouco.”, “Às vezes dorme 3, 4 horas. Às vezes 

dorme cá, tem ali o seu quarto, Parece que ela sabe quando a mãe vem e dorme 

pouco.”, “Às vezes, quando ela dorme muito, até fico preocupada. Quase 3h e meia.”, 

“ Mas quando está em casa não dorme! Só dorme é aqui. Não sei se é com aquela coisa 

dos pais, de não querer ficar atrás como eles saem todos os dias e aí fica mais 

descansado comigo porque eu não saio.”, “O sono é sempre muito curto.”, “Mais ou 

menos 2, 3 horas é a avó que a acorda e já lhe leva um biberão para ela comer.”. 

 Dorme no quarto: “Não. Dorme no sofá da sala.”, “Dorme no quarto da mãe 

dela.” “Fiz um quarto para ele. Era o quarto do pai.”, “Às vezes, com o avô no 

quarto.” “Ele dorme é no meu quarto.”, “Ela quase sempre dorme é no parque, num 

cobertor.”, “Tem uma cama aqui também.”, “ Ela costuma adormecer no sofá da sala 

e depois ponho-a na cama.”, “Tem o quarto dele, numa caminha dele.”, “Adormece na 

cama mas eu tenho que estar ao pé dele a contar uma história ou antão cantar uma 

cançãozinha qualquer e assim que acorda chama logo por mim. E fica a dormir sozinho 

porque eu tenho que cuidar da outra.”, “Na caminha de grades, no meu quarto. Tem a 

sua caminha de grades que era dos meus filhos.”, “Depois de adormecer no cadeirão a 

ver macacos e depois então vai para a cama; fica mais estendida.”, “Em qualquer sítio, 

seja como for, com barulho da televisão, com luz, seja como for.”, “No quarto do tio. 

Vai prali a correr, mete-se debaixo da roupa e toca a dormir.”, “É no sofá, com a 

avó.”, “Depois de adormecer ao colo vai para a cama.”. 
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 Dorme diante da TV: “Não. Da televisão não.”, “Não, porque ele não 

consegue dormir, que ele nunca mais dorme.”, “Ponho a televisão baixinha para eu 

cuidar da minha vida e depois quando ela acorda fica entretida a olhar para a 

televisão.”, “A avó põe DVD para ele ver até adormecer.”, “No sofá porque vai vendo 

a avó. Abre os olhos, vê-me, continua a dormir. Às vezes está, mas ele adormece mais é 

no meu colo.”, “Apagam a TV, senão ali não há sono.”, “Deita-se no chão, numa manta 

e adormece em frente à televisão.”. 

 Adormece sozinho: “Adormece sozinho! Sempre sozinho. Desde pequenino a 

gente habituou-o, tanto a mãe como eu, já com os meus filhos foi a mesma coisa, tem 

muita gente que estão ali a ver se ele dorme.”,“Adormece sempre sozinho.”, “Foi 

acostumado desde pequenino. Deita-se na cama e a gente vai-se embora, porque a 

gente tem mais que fazer. E já com o pai era assim: Lavava-o, deitava-o na caminha e 

vinha-me embora. E ele mesmo está acostumado, não acorda e mesmo de noite dorme 

às escuras. Vem para fora e deixa a luz do corredor aberta.”, “Biberão, a cama não 

era de embalar e eu não tinha assim muito tempo. Foi acostumadinho assim e pronto.”, 

“Deito-o na cama, começo a contar-lhe uma história e ele começa logo a dormir.”, 

“Com a sua chupeta e com o seu fofinho, cobertor e fica a ver televisão e adormece 

sozinho.”,“A gente deita e diz até logo e depois vamos-se embora.”, “Tudo em jogo, é 

todos os dias a mesma história: Vai-te esconder para o padrinho não te encontrar, não 

se faz barulho!”, “A avó põe-lhe a chucha, deita-o às escuras. Não o habituou a 

embalar.”, “Com chucha e uma fraldinha. A fraldinha tem que cheirar a amaciador. 

Depois venho ver se está destapadinho.”. 

 É a avó que o adormece: “Deito-me com ele, e ele dorme.”, “Está ao lado. 

Não embalo nem nada. Estou ali!”, “Acendo a televisão e ele pega no sono no braço da 

avó. Está acostumadinho de bebé pechinchinho mais eu.”, “Ao colo da avó e depois, 
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cama.”, “Conta uma história ou uma canção.”, “Ao colo da avó, nanava-o.”, “A avó 

fica com ele a ver DVD de animais. Ele adormece melhor com a avó do que com os 

pais.”, “Pega ao colo, cabeça no ombro, cantarola, às escuras muitas vezes, fecho a 

janela e depois deito-o na caminha.”, “Doutras vezes eu deito-me mais ele e depois 

venho-me embora quando ele já está a dormir.”, “Tenho que estar ali com a mão dela, 

risos.”, “Só quando era pequenino.”, “Que ele não gosta de estar sozinho. Aproveito e 

durmo mais ele.”, “Ele dantes pegava no sono quando eu cantava "Avé". Ele agora não 

quer "Avé".”. 

 Não dorme: “Quase sempre não dorme.”, “Quando dá um passeio, não 

dorme.” “Só quando está constipado ou tapado.”, “Agora está a dormir pouco.”, “Só 

quando há visitas.”, “Já só dorme à noite.”, “Se estiver mais movimento e estiver 

assim com a cabeça mais areada...”.  

4.4.4. Autonomia 

Tabela 16 – Autonomia 

 1 2 3 4 5 

 N % N % N % N % N % 

Veste-se sozinho/a 7 6.5% 10 9.3% 41 38.3% 41 38.3% 8 7.5% 
Veste-se com ajuda 1 0.9% 1 0.9% 5 4.7% 10 9.3% 90 84.1% 
Come sozinho/a 8 7.5% 11 10.3% 28 26.2% 26 24.3% 34 31.8% 
Come com ajuda 13 12.3% 10 9.4% 7 6.6% 11 10.4% 65 61.3% 
Come na mesa dos adultos 14 13.3% 3 2.9% 4 3.8% 6 5.7% 78 74.3% 
Come na sua cadeira/mesa 66 61.7% 1 0.9% 3 2.8% 1 0.9% 36 33.6% 
Come à frente da televisão 48 46.2% 6 5.8% 8 7.7% 11 10.6% 31 29.8% 
Come com brinquedos para o distrair 74 69.2% 3 2.8% 16 15.0% 5 4.7% 9 8.4% 
Bebe sozinho 1 1.0%     2 1.9% 102 97.1% 
Bebe com ajuda 102 96.2% 1 0.9% 2 1.9%   1 0.9% 
Lava-se sozinho 8 7.5% 10 9.3% 27 25.2% 31 29.0% 31 29.0% 
Lava-se com ajuda 20 18.9% 1 0.9% 7 6.6% 9 8.5% 69 65.1% 
Realiza tarefas sem ajuda   1 0.9% 15 14.0% 20 18.7% 71 66.4% 

Os valores indicados reportam-se à escala de medida: 

1- Nunca          2 – Raramente          3 – Ás vezes          4 – Muitas Vezes          5 – Sempre 

 

Ilustram-se graficamente os valores médios observados. 

 

 

 

 

 



 119 

Gráfico 16 – Autonomia 
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ajudar porque, ou uma peça ou outra mais difícil, ou mais torcida...”, “É sempre eu 

que o visto.”, “Tem que se ajudar.”. 

 Come sozinho: “Está sempre ao pé; só quando é arroz ou coisas assim.”, “Já 

leva à boca. Deixo levar.”, “Já come sozinho, há muito tempo.”, “Já come, já está a 

ficar grande, tem que se habituar.”, “Carne, sabe comer sozinho com o seu garfinho.”, 

“A gente põe ali o seu prato e ele come sozinho, já tem o seu lugar.”, “A carne come 

sozinha. A sopa não. Tem que ser ajudada porque ela suja-se muito e a gente também 

não gosta.”, “Sento-me com ele na mesa, vou-lhe dando e ele vai com outra colher 

também comendo.”, “Entorna por fora mas eu deixo que é para ele se ir habituando.”. 

 Come com ajuda: “Não quer que ninguém o ajude.”, “Porque ela não come.”, 

“Porque brinca com a comida.”, “Só quando não quer comer.”, “Vai para o quintal. 

Vai distrair-se para ela comer mais, porque ela às vezes sozinha não come o que deve 

comer. Por isso eu levo-a para o quintal, vai-se distraindo e vai comendo.”, “Para ser 

mais depressa.”. 

 Com brinquedos para se distrair: “Para distrair para ele comer. Meia dúzia 

de coisas, ali na cadeira. Ele também come sem brinquedos, ultimamente até é com um 

popó ou coisa assim, mas teve ali uma altura que eu tinha que ir buscar coisas sem ser 

brinquedos, uma graça qualquer, uns patinhos que tocava música…”, “Não é preciso. 

Ela come muito bem sozinha, sem brinquedos.”, “É preciso. A minha nora não gosta 

nada, mas eu já faço ao contrário, fujo à regra para ver se ele se distrai.”, “Ele quando 

quiser comer come, quando não quiser comer mais não tem que teimar. Mas a gente vê 

que o que comeu está bem.”, “Já é um vício. Foi eu é que fiz…. Um erro!”, “Gosto 

muito de ele não ter nada na mão porque depois de ele se distrair, não come nada. 

Alguma vez, para ele comer a sopa.”, “Gosto muito de ele não ter nada na mão porque 

depois de ele se distrair, não come nada.”, “ Alguma vez, para ele comer a sopa.”, 
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“Começo-o a enganar: uma colher prá Vitória, uma colher prá…e ele vai em 

histórias.”. 

 Na mesa com os adultos: “Na mesa, sentada na sua cadeirinha.”, “Ao nosso 

lado, mas na sua cadeira.”, “Quer ir para a mesa dos adultos porque já é grande.”, 

“Senta-se no estrado e a avó dá-lhe de comer.”, “Sento-me à mesa com ele, sento-me 

em frente e vou-lhe dando.”, “Dou-lhe na sua cadeira, quando é a sua alimentação, 

fora da nossa. E depois puxo a cadeira para a mesa para ele se sentir integrado na 

mesa com os dois. Tenho uma adaptação de por na mesa e ponho as suas coisinhas 

para ele estar ali connosco.”, “Ao colo, numa cadeira, no sofá.”, “Separado para ele 

comer ou vai mostrar os animais.”.  

 Na sua cadeira: “É raro não ser na sua cadeira.”, “Sentava-o no estrado, a 

conversar. Sentado no colo não me dava grande jeito.”, “Já não tem cadeira.”, “Já 

numa cadeira normal.”, “Senta-o na aranha e a avó vai-lhe dando.”, “Senta-o no sofá 

e vai-lhe dando de frente.”. 

 À frente da televisão: “A gente bota um canal que tem macaquinhos, para ele 

se distrair.”, “Quando é para lanchar e tudo, a televisão fecha-se, que é para eles não 

estarem distraídos. Se não a televisão é uma perdição para as crianças.”, “Apaga a TV 

porque ele se distrai. Ou tento contar uma história e não acender a televisão.” “Não 

queres comer, eu vou apagar os macacos.”, “Não precisa, eu não gosto da televisão 

sempre ligada. Eu vou contando coisas, inventando.”. 

 Bebe sozinho: “Bebe sozinho, tem um copo próprio ou bebe por uma palhinha, 

bebe bem.”, “Biberão e copo.”, “Eu aguento o copo, para ele não empinar. Para dizer 

a verdade eu tenho o hábito de segurar sempre.”.  
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 Bebe com ajuda: “Não é preciso ajuda.”, “Ela tem o seu copinho, bebe 

sozinha.”, “Usa o copo de vidro como um adulto e eu digo: cuidado para não cair no 

chão.”. 

 Lava-se sozinho: “Sozinho, não que ele molha tudo.”, “Já quer lavar-se mas a 

gente é que o lava sempre.”, “Isso é o que ela queria! Eu é que não deixo; ela adora a 

água e depois molha-se toda e eu é que não tenho força. Já quer lavar loiça, é um 

choro medonho.”, “Não lava, mas se eu abrir a torneira, ele lava.”, “Lava e vê se ficou 

alguma porcaria.”, “Já quer mas a avó não deixa.”. 

 Lava-se com ajuda: “Sim. Eu não deixo porque se não ele molha-se.”, “A 

gente está sempre presente! Senão então, era bonito. A gente chegava lá com 

tudo…molhado.”, “No banho geral tem que ser com ajuda senão fica metade para 

trás.”, “Estou ali ao pé, ajudo a lavar as mãos.”, “Estou a ajudar porque se não, ele 

fica todo molhado.”. 

 Realiza tarefas sem ajuda: “Se eu estiver na cozinha e disser vai buscar a 

apanhadeira, vai buscar a vassoura para varrer, ele vai.”, “É às vezes, é quando 

quer.”, “Sim, sabe tudo. Digo vai buscar isto à avó, vai buscar a cestinha, vai buscar a 

lata do gato. Depois eu digo: muito obrigada, muito obrigada, ele fica muito contente. 

Quer dizer, vou-o estimulando a fazer estas pequenas coisinhas.”, “Vai pôr a fralda no 

lixo, buscar a vassoura.”, “Gosta de ajudar. Já quer tirar loiça da máquina. Lá uma 

vez ou outra deixa cair.”, “De muito pequenino. O avô deita-se e às vezes esquece-se 

de trazer a água fria. E ele pede para ele ir ao frigorífico e ele traz. Ele antes de falar 

já percebia e fazia-se fazer entender.”, “Conforme lhe apetece.”, “Às vezes vai. É 

quase sempre se a gente lhe pedir, fica a olhar para a gente, atina o que é e vai 

buscar.”, “Às vezes não quer.”.  
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4.4.5. Actividade Física 

Tabela 17 – Actividade Física 

 

 1 2 3 4 5 

 N % N % N % N % N % 

Brinca no quintal 10 9.3% 9 8.4% 7 6.5% 18 16.8% 63 58.9% 
Dá passeios 16 15.0% 10 9.3% 27 25.2% 40 37.4% 14 13.1% 
Vai ao parque ou ao jardim 61 75.3% 4 4.9% 8 9.9% 8 9.9%   
Anda de um lado para o outro 1 .9%   2 1.9% 1 .9% 103 96.3% 
Anda no triciclo 25 23.4% 3 2.8% 11 10.3% 20 18.7% 48 44.9% 

Os valores indicados reportam-se à escala de medida: 

1- Nunca          2 – Raramente          3 – Às vezes          4 – Muitas Vezes          5 – Sempre 

 

Ilustram-se graficamente os valores médios observados. 
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sempre.”, “Quando o avô está nas terras.”, “Com o avô, padrinho, no campo, atrás 

dos bezerros com o cavalo. Mas é uma criança criada com muita liberdade. Quando é 

um lugar de estar preso, ele fica logo mal disposto.”, “Não o deixava ir para a rua 

porque aqui não tem espaço e fica à beira do caminho.”, “Na latada, com baloiços.”, 

“Baloiço, relva, com animais.”, “Quando vai estender roupa e às vezes bocadinhos. 

Brinca à bola e puxa a avó para lá.”, “Joga à bola na varanda.”, “Todos os dias de 

manhã estou com ela aqui, no átrio debaixo das árvores.”, “Anda muito no quintal e 

nos cerrados todo o dia.”, “Não tem quintal. Tem os brinquedos dela neste corredor.”, 

“Sim, mas com cuidado com o sol.”.  

 Dá passeios: “Sim, já cheguei a ir ali fora à mercearia e ele vai comigo.”, “Ai 

sim. Ali a casa da minha sogra.”, “Vai ao correio. Às vezes vou ao jardim com ele para 

ver se ele se distrai. Vamos ver o peixinho. Pelo menos uma vez por semana gosto de ir 

com ele. Tenho pena dele. Quando não tenho muita coisa para fazer eu deixo, eu tenho 

pena da criança. Também vai à praça comigo. É um passeio pequeno, mas é o que 

posso levar.”, “Vamos pôr o lixo fora, vamos ali tratar dos gatinhos.”, “Vou à casa da 

minha pequena, vou lá estender roupa. E vou a casa daquela senhora.” “Não posso, 

por causa das pernas.”, “Nunca, porque depois querem o colo e eu não posso com o 

colo, então.” “Ando uns passiinhos com ele. Vamos à igreja, à casa do Jesus, vou com 

os meus dois netos. Vamos por aí abaixo, vamos ver o mar.”, “Ia com a avó ao campo 

de futebol dar um passeio.” “No carrinho, quando a avó vai ver a tensão à Casa do 

Povo, todas as semanas. Ou dou um passeio, pego nela e dou um passeio aqui no 

caminho para cá e para lá.”, “Todos os dias vai comigo buscar o leite, tratar dos 

animais.”, “Vou por aí abaixo, mostrar as vaquinhas.”, “ Eu não posso andar muito.”, 

“Vai a casa da bisavó.”.  
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 Vai ao parque/ jardim: “Vai muitas vezes ao parque, ali acima.”, “Vou ali, ela 

gosta muito de baloiços, gosta muito de andar de escorrega.” “Os pais é que vão.”, 

“Eu saio muito pouco.”, “ Nunca vou. Tenho aqui um quintal muito grande, um pátio, 

dá perfeitamente bem.”. 

 Anda de um lado para outro: “Sempre.”, “Nunca pára.”, “Trata dos peixes, 

brinca muito com os animais.”, “Vê os gatinhos.”, “Está à vontade mas aqui está mais 

no sofá: para rachar a cabeça é em casa da mãe.”, “Anda tudo e eu até tirei umas 

flores do corredor e eles andam ali.”, “Sobe degraus e degraus e anda bem na casa 

toda.”, “Não deixa ir para outros quartos, para não mexer.”, “Casa com tudo aberto 

para ele. Já não é menino de 5 meses.”. 

 No triciclo, carro: “No triciclo, carro.”, “Com este carro ele anda toda a tarde 

nele. Não pára.”, “Sim no triciclo. A gente agora está a ensiná-la a pedalar. Anda duas 

vezes, pára. Não tem força.”, “Aqui não. Anda na sua casa.”, “Tem três em casa. Já 

disse para a mãe trazer porque ela agora já anda no meu quintal.”, “No quintal. Quase 

todos os dias quando o tempo está bom.”, “Dentro de casa.”. 

4.4.6. Brincar 

Tabela 18 – Brincar 

Os valores indicados reportam-se à escala de medida: 

1- Nunca          2 – Raramente          3 – Ás vezes          4 – Muitas Vezes          5 – Sempre 

 

 1 2 3 4 5 

 N % N % N % N % N % 

Brinca onde quer que a avó esteja 2 1.9% 2 1.9% 23 21.5% 27 25.2% 53 49.5% 
Num lugar próprio 15 14.2% 15 14.2% 16 15.1% 29 27.4% 31 29.2% 
No parque 102 95.3% 3 2.8% 2 1.9%     
Diante da T.V. 20 18.7% 26 24.3% 24 22.4% 21 19.6% 16 15.0% 
Na rua (quintal, pátio) 10 9.3% 9 8.4% 7 6.5% 25 23.4% 56 52.3% 
Vê televisão 1 0.9% 14 13.1% 19 17.8% 17 15.9% 56 52.3% 
Vê bonecos no Vídeo ou no D.V.D. 41 38.7% 5 4.7% 26 24.5% 13 12.3% 21 19.8% 
Brinca com brinquedos 1 0.9% 2 1.9% 12 11.3% 16 15.1% 75 70.8% 
Brinca com os objectos da casa 32 29.9% 17 15.9% 15 14.0% 17 15.9% 26 24.3% 
Vê livros 15 14.2% 15 14.2% 32 30.2% 30 28.3% 14 13.2% 
Faz jogos 37 34.6% 18 16.8% 29 27.1% 18 16.8% 5 4.7% 
Risca e pinta 9 8.4% 9 8.4% 37 34.6% 36 33.6% 16 15.0% 
A avó brinca com ele 2 1.9%   29 27.1% 18 16.8% 58 54.2% 
Brinca com outras crianças 30 28.0% 16 15.0% 16 15.0% 11 10.3% 34 31.8% 
Brinca com outros adultos 3 2.8% 1 0.9% 2 1.9% 7 6.5% 94 87.9% 
Brinca no computador 94 88.7% 3 2.8% 4 3.8% 3 2.8% 2 1.9% 
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Ilustram-se graficamente os valores médios observados. 

 
Gráfico 18 – Brincar 
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outra também tem que vir. Tanta vez que eu sento uma em cada perna.”, “Brinca muito 

comigo. Eu às vezes é que digo: ai não tenho pachorra.”, “Mais atrás do avô. Quando 
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Brinca onde quer que a avó esteja 

Num lugar próprio 
No parque 

Diante da T.V. 
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Vê bonecos no Vídeo ou no D.V.D. 

Brinca com brinquedos 

Valor médio observado 
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Risca e pinta 
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Brinca com outras crianças 
Brinca com outros adultos 

Brinca no computador 
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ele chega a casa, calça as botas de cano e lá vai para a rua. Também brinca com a 

bisavó.”, “Brinca com os seus carrinhos, brinca aos toiros, às vezes vem atiçar-me com 

um pano.”, “Brinca na maior parte do tempo é na cozinha, que é onde eu estou. Eu até 

botei lá uma mantinha só para ela. Ela senta-se ali e tira bonecos e põe bonecos.”, 

“Também brinca sozinho e eu deixo-o que é para ele também ter autonomia, para não 

estar sempre em cima para não ficar cansado.”, “Na sala, onde tem os brinquedos num 

cesto.”, “Tem o quartinho de brincar e anda para ali, e anda comigo no cerrado e 

tudo.”, “Tem o seu lugar próprio. Que ela tem as sua coisas lá em cima e os seus 

brinquedos estão lá. Brinca muito então, sozinha. Está cada vez maior. Já sabe 

brincar.”, “Muito sozinho com os seus tractores, com as suas coisas.”.  

 Num lugar próprio: “É no quartinho da costura. Geralmente é ao pé da 

gente.”, “É na casa toda, mas é no seu quarto que é muito cheio de brinquedos.”, “No 

quarto da avó.”, “Estendem um cobertor de bebé no chão.”, “Botava aí os 

macaquinhos, no estrado.”, “Relva, baloiço, no espaço interior não.”, “No sofá, na 

minha cozinha, a gente as duas sentadas no sofá a brincar.”, “Na cozinha onde está a 

avó.”, “Num quarto. Brinca sempre sozinha. Vai-me pedir ajuda para montar um 

lego.”, “A avó deixa para ele ter a sua autonomia.”, “Tem os tarecos numa safata, tem 

uma manta para deitar no chão para ela brincar mas ela despeja os brinquedos e 

depois não olha mais para eles.”. 

 No parque: “Nunca usou parque.”,“Teve um parque, mas já não se aguenta no 

parque.”, “Só para adormecer. Se a gente não lhe aparece, ela brinca com as suas 

coisas lá. Se ela sonha que a gente está a vê-la, ela não quer. A gente mete-a para ver 

se ela fica segura, senão ela pega no sono muito cedo e depois não deixa a minha 

pequena dormir.”, “Assim que ele começou a sair para fora, nunca mais quis ir brincar 

para o parque.”, “Quando acorda fica um bocadinho, mas já não gosta de ficar no 
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parque. É lá que dorme.”, “Ela já salta para fora, sozinha. Agora só para dormir, 

mesmo.”, “Mete-se lá dentro e brinca no parque.”. 

 Diante da TV: “Brinca às vezes porque os seus brinquedos estão debaixo das 

prateleiras da televisão e ele brinca ali, às vezes. Mas eu estou sempre a ver se ele não 

fica ali porque não é muito bom. Mas não costuma brincar diante da TV. Raramente.”, 

“Brinca às vezes porque os seus brinquedos estão debaixo das prateleiras da televisão 

e ele brinca ali, às vezes. Mas eu estou sempre a ver se ele não fica ali porque não é 

muito bom. Mas não costuma brincar diante da TV.”, “É quase todos os dias mas não 

toma atenção. Só se estiver a dar macaquinhos que ele gosta.”, “Quando estão a 

brincar a televisão está desligada.”, “Chama a tenção para o que está a ver, uma coisa 

que goste chama a atenção de nós, para a gente ver.”, “Não tenho a televisão ligada 

muita vez por causa da minha cabeça.”.  

 Na rua: “Brinca com pedrinhas, faz isto faz aquilo.”, “Com a avó. Consola-se 

em estar na terra.”, “Porque a avó já não o apanha e ele quer é correr e eu tenho 

medo, ele não me vire para o caminho, por isso está pouco na rua.”, “A avó está com a 

porta da cozinha aberta a ouvir.”. 

 Vê televisão: “Vê muito. É o Panda, na televisão. Vê muito o Panda.”, “ Vê 

todos os dias um bocadinho de manhã. Não é muito de ver televisão, é mais dos 

brinquedos. Vê um pouco do Panda.”, “Às vezes ponho canal Panda, ou se está um dia 

de chuva.”, “Vê televisão – Nodi. Para adormecer pomos bonecos ali.”, “Quando lhe 

apetece. Gosta de macaquinhos e da Praça da Alegria e ele consola-se a ver.”, “Gosta 

da Floribela, das pistas da Boom.”, “Animais.”, “Caça polícias. Nodi, Pipi, Pinóquio, 

a Cinderela, a Branca de Neve.”, “Ver música e dançar. Muita música que ele gosta. E 

dança mesmo. Ao som da música que a gente acha muita graça.”, “Publicidade, 

Panda. Pode estar a brincar aí fora mas quando ele vir que está a dar publicidade ele 
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vem logo!”, “Só se for toiros. Deixa tudo! Gosta muito de brincar, mas se for toiros ele 

deixa tudo. Tenho o cuidado de chegá-lo para trás, para não estar muito ao pé para 

não lhe fazer mal aos olhinhos, e quando vou ver o romance, ele diz: Ó vó o toiro! E eu 

tenho que ir para outra televisão para botar a cassete.”, “Toiros. Não é mais nada. Vê 

porque a gente tem a TV no quarto da cama.”, “Nodi, bonecos, toiros.”, “Gosta muito 

de ver macacos, Nodi e futebol.”, “Bonecos do Disney, futebol e toiros, mas toiros é um 

vício terrível que ele tem.”, “Não quer saber da televisão.”, “Nodi e danças de 

Carnaval.”. 

 Vídeo/DVD: “Toiros. Bonecos. Mas nem sempre.”, “Ela é que põe o que quer 

ver. Ela já sabe o que gosta. Aquilo que está ali é tudo dela.”, “Gosta mais de toiros do 

que de macacos.”, “Só quando ele está muito chatinho. Só bonecos.”,“Tem, mas aqui 

não ligam, não costumam pôr.”, “Ela passa um bocado de tempo com isso.”, “Às vezes 

boto-lhe uns bonecos mas ele não se importa muito.”, “Bonecos e toiros.”, “Ponho 

todos os dias. Ele gosta muito de ver é a tourada dos touros.”, “Gosta muito de ver o 

CD dos toiros de praça. Adora! E fica ali sentado a ver. Adora!”,“Danças, toiros, tem 

vício. Mas também ponho bonecos mesmo dele.”. 

 Com brinquedos: “Brinca com os seus brinquedos.”, “É mais com os objectos 

da casa.”, “Gosta muito da bola.”, “Carrinhos.”, “Aos toiros.”, “Bolas, tractor, 

carrinho, peluches.”, “Com os brinquedos o que eu noto é que hoje em dia são à mais. 

Os brinquedos não os cativam. Querem é atenção e os avós criarem os seus próprios 

brinquedos para a hora certa, para eles.”, “Gosta muito de brincar com os seus 

pratinhos pequeninos, de lavar a louça, ponho água e ela lava a loiça, depois bota a 

escorrer e depois limpa com um paninho.”, “Com as suas bonecas...”, “Até prisões de 

roupa, tudo serve para brincar.”. 
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 Com os objectos de casa: “Com as coisas, se eu deixasse, consola-se”, “Às 

vezes tenta pegar nas coisas, mas eu não deixo.”, “Vai para o armário e gosta muito de 

ir às minhas coisas.”, “Com as vassouras e com as farinhas...”, “Não brinca porque a 

gente não deixa. Ele brinca é com os seus brinquedos. Ele gosta muito de lavar loiça e 

eu não deixo. Não gosto que ele mexa nas marmitas e nos taperewares.”, “Não porque 

eu brigo.”, “Não porque as coisas não são para partir.”, “Vai às panelas, destapa.”, 

“Brinca com coisas de costura, linhas, tubo da costura.”, “Ela gosta muito é de andar 

com sapatos grandes e com malas.”, “Gosta mais de abrir as gavetas e talheres e abrir 

os armários.”, “Só o que pertence a ele é que ele brinca.”, “É as prisões da roupa, é as 

tapas das panelas a bater umas nas outras, ele faz pum, pum, pum.”. 

 Vê livros: “Às vezes um livro que a mãe traz, ou qualquer livro que ele tenha.”, 

“Ela gosta muito de ver livros.”, “Que tem animais, já liga a certos animais, a gente já 

pergunta o que é isto e porque é que faz isto.”, “Começa a querer contar…Tenho livros 

da Disney, o Rei Leão e ele já começa a querer contar o conto à gente. Gosta de ver.”, 

“Vê um bocadinho mas deixa depressa da mão. Se começar a contar um conto ele 

senta-se, não dá uma bolha, fica ali e depois pede-me o livro que é para ir vendo, 

presta atenção.”, “Gosta muito de ver livros mas tem poucos aqui.”, “A propaganda 

do carteiro é os livros dela.”, “Também vê revistas.”, “Publicidade do supermercado, 

conhece e mostra.”, “Rompe mais do que vê. Gosta de se sentar na casa de banho com 

um jornal nos joelhos.”, “Mesmo para adormecer. Nodi. Os pais e a outra avó têm o 

cuidado de comprar muitos livros. E adora que eu lhe explique o que é e o que não é.”. 

 Faz jogos: “Isso não tem aqui. Gosta muito de puzzles, adora puzzles e faz com 

muita facilidade.”, “Mais plasticinas e construções.”, “De encaixar, tenta encaixar 

aqueles maiorzinhos.”, “Se traz de casa vai fazendo e vai mostrando e gosta, quando 
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acaba fica contente.”, “De encaixar, conforme a sua idade.”, “Eu já ofereci umas 

coisas que é de encaixar, de fazer casinhas.”. 

 Risca e pinta: “E riscar nas paredes e tudo.”, “Gosta. Tem livros de pintar ali 

na cozinha. Risca, lápis de cor e ela tem um livro de pintar e ela pinta.”, “Praticamente 

todos os dias. Ó vó queres-me dar uma folha para o Bernardo fazer um desenho.”, 

“Vai buscar papel à gaveta do tio, na fotocopiadora, e é um tal riscar. E depois faz a 

avó, faz o primo, faz a tia...”, “Quase todos os dias ele quer um papel e uma caneta.”, 

“Ela risca. Ela tem uma pedrinha que tem uma caneta e uma coisa que apaga e ela 

gosta de fazer.”, “Tenho medo que se magoe com a caneta. Não espete na boquinha.”, 

“Isso então consola-se. Risca-se e risca as paredes e tudo.”, “Ela teve uma fase que 

gostava muito de riscar paredes, por isso a gente esconde e é só lá de vez em quando. 

Um dia ela riscou-me um bocado de parede grande e depois o pai chegou e ela foi a 

primeira coisa que disse: olha o que eu fiz! Olha um carro grande.”, “Tem medo dos 

olhos e da boca. Estou sempre a tirar-lhe essas coisas.”, “Gosta de juntar as 

cores.”,“A minha outra filha comprou-lhe um livro para ele riscar e pintar mas ele tem 

o costume de comer as pontas dos lápis e eu escondi. Arrumei, não lhe dou.”. 

 Avó brinca com ele: “Faço de cavalo e ela então salta e eu ando pela casa e 

ela diz: prá cozinha.”, “Chego a deixar tudo para brincar com ela, às vezes digo: deixo 

tudo por fazer para brincar com a neta. Com os filhos nunca fiz.”, “Tiro uma 

partezinha para tomar só conta dele. Não quero que ele se sinta só e brinco com ele.”, 

“Quando eu tenho pachorra. Elas mesmo puxam por mim, mesmo que eu não queira.”, 

“Brinca mais com a bisavó, porque a avó não tem tempo de estar ao pé dele.”, “E 

muito! Sentava-me no chão a brincar. Pois ele não tinha ninguém, coitadinho! As 

crianças têm que brincar, não é?”, “ Também brinca, joga à bola.”, “Quando tem 
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tempo, quando não tem que fazer.”, “Também às vezes tiro um instantinho, também 

para relaxar.”.  

 Brinca com outras crianças: “Brinca com a irmã.”, “Brinca com os outros 

primos.”, “Quando os irmãos vêm da escola.”, “Não brinca, mas gosta muito de 

crianças.”, “O outro menino que a avó cuida.”, “Só ao fim-de-semana.” 

 Brinca com adultos: “Às vezes também brinca com os tios.”, “Com o avô e 

padrinho.”, “Avô, avó velhinha.”, “Com a família e com a 3ª idade.”, “O avô, o tio e a 

sua namorada.”, “Familiares, madrinha, avó.”, “Com o avô e com o bisavô.”. 

 No computador: “Ela mexe ali no teclado, vê os outros a mexer.”, “Já 

começou a ir ao computador. No outro dia onde tinha os jogos ele dizia: ó vó, clica 

aqui! Achei piada ao clica. Eu comprei jogos que é Brincolândia, muito giros, como se 

atravessa a estrada e ele já consegue pegar no rato e vai. Eu às vezes digo à mãe: ó 

Daniela, tu deixa-me isso ligado que não sei. Quando está ligado, ele diz: ó vó vamos 

para aqui.”, “Vai com a avó fazer paciências.”, “Senta-se com a avó e brinca. Sabe 

aquilo tudo, o Super Mário e pega no rato e escreve, Jorge e Ana. E os telemóveis, é a 

mesma coisa. Ele sabe aquilo tudo, tudo!”, “Ela mesmo puxa a tecla do computador e 

consegue escrever ali; pega no rato e muda as letras.”, “Quer ensinar a avó e mexe em 

tudo, e sabe tirar fotocópias…”, “Mas vai com o padrinho. Não com a avó, porque a 

avó não sabe mexer naquilo.”, “Raramente vai porque eu não deixo.”. 
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4.4.7. Relação 

Tabela 19 – Relação 

 1 2 3 4 5 

 N % N % N % N % N % 

Conta-lhe histórias infantis 40 37.4% 20 18.7% 31 29.0% 9 8.4% 7 6.5% 
Conta-lhe histórias do seu tempo 57 53.3% 17 15.9% 17 15.9% 10 9.3% 6 5.6% 
Canta-lhe canções infantis 32 29.9% 12 11.2% 33 30.8% 24 22.4% 6 5.6% 
Canta-lhe canções do seu tempo 27 25.2% 12 11.2% 31 29.0% 25 23.4% 12 11.2% 
Conversa sobre as coisas     4 3.7% 5 4.7% 98 91.6% 
Conta-lhe histórias da família 48 45.3% 13 12.3% 25 23.6% 19 17.9% 1 0.9% 
Mostra-lhe as imagens dos livros 21 19.6% 7 6.5% 47 43.9% 26 24.3% 6 5.6% 
Mostra-lhe fotografias 7 6.5% 8 7.5% 46 43.0% 45 42.1% 1 0.9% 
Lê-lhe histórias 61 57.0% 8 7.5% 27 25.2% 8 7.5% 3 2.8% 
Acarinha-o/a     3 2.8% 9 8.4% 95 88.8% 
Faz-lhe brincadeiras para rir 3 2.8% 5 4.7% 26 24.3% 49 45.8% 24 22.4% 
Zanga-se 5 4.7% 15 14.0% 73 68.2% 12 11.2% 2 1.9% 
Bate-lhe 40 38.1% 38 36.2% 25 23.8% 2 1.9%   
Castiga-o/a 68 63.6% 21 19.6% 16 15.0% 1 0.9% 1 0.9% 

Os valores indicados reportam-se à escala de medida: 

1- Nunca          2 – Raramente          3 – Ás vezes          4 – Muitas Vezes          5 – Sempre 

 

A frequência média é superior para conversa sobre as coisas, acarinha-o, 

seguidas de faz-lhe brincadeiras para rir e inferior para castiga-o, bate-lhe, lê-lhe 

histórias, conta-lhe histórias do seu tempo, da família e infantis. 

 

Ilustram-se graficamente os valores médios observados. 

 

Gráfico 19 – Relação 
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 Histórias do seu tempo: “Ainda é muito pequenino.”, “Conto sempre as do 

meu tempo.”, “Menos vezes, mas se a conversa se proporciona...”, “Toiros, festas que 

vai a música, etc.”, “A Branca de Neve, a Carochinha, mas já se sabe daí a bocado dá 

uma corrida, fico a falar sozinha.”, “Conto histórias que contava aos meus filhos, mas 

era tudo inventado da minha cabeça.”, “Outras imaginadas.”, “Coisas mais antigas 

ela gosta muito de ouvir.”, “ E é põe, põe, galinha põe, põe.”, “Pim, pim, Serafim.”, 

“Dedo mindinho…”, “Velho e velha, Porquinhos.”. 

 Conta-lhe histórias infantis: “Conto e às vezes invento.”, “Quando é na altura 

dela ir para a cama. A mãe é que a leva e conta, mas conto; mesmo ao comer, ela está 

assim mais chata, conto-lhe uma história e é uma ajuda para comer.”, “Não porque ele 

ainda não liga bem. Ele liga mais, por exemplo, à música.”, “Nunca lhe conto; ela já 

gosta de ver os bonecos.” “Conto, às vezes conto mais do que leio.”, “Eu às vezes 

conto contos. Eu acho que elas têm montes de livros de histórias e de contos. Se elas 

dormem cá, principalmente, lá vai um conto.”, “Ainda são pequeninas para isso.”, 

“Oh, sim! Histórias da Carochinha e do João Ratão, tem que ser sempre, sempre!”, 

“Sempre para adormecer.”, “Não conto muitas histórias. Já nem me lembro, sequer.”, 

“Não sei mesmo. Não sei contar histórias.”, “ Já dá conta se altero os pormenores.”, 

“Inventadas da minha cabeça.”, “Eu sabia algumas coisas e às vezes tento me lembrar, 

mas já fugiu-me a memória. O meu avô, o pai da minha mãe, contava coisas que eu 

adorava ouvir. Eu gosto muito de coisas antigas.”.  

 Canta-lhe canções infantis: “Muitas vezes. Quando era bebé cantava muito. 

Tenho uns discos dele de CD que eu já sei de cor e canto com ele.”, “Principalmente 

quando é para dormir. Música de folclore e assim.”, “Eu sequer tenho alegria para 

cantar? Não tenho nenhuma. (o filho faleceu recentemente) ”, “Canto, que eu gosto de 

cantar. Os patinhos e essas coisinhas e ele já sabe cantar.”, “Só a música, sem a letra. 
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Porque se for com as palavras ele não adormece porque quer botar sentido às 

palavras. De embalar. Escolho uma música de embalar bem, para ele adormecer.”, 

“Canto, que eu gosto de cantar. Os patinhos e essas coisinhas e ele já sabe cantar.”, 

“Come a papa Joana come a papa. Atirei o pau ao gato.”, “Estou sempre a cantar. 

Enquanto posso, canto.”. 

 Canta-lhe canções do seu tempo: “Sim canto aquelas que eu sabia do meu 

tempo.”,“Canções de quando eu era pequena.”, “Também é muito raro a gente cantar. 

A bisavó canta mais. Tem mais pachorra. É muito raro, não tenho tempo, não tenho 

pachorra.”, “" Avé",, sabe-a toda.”, “De roda e da igreja.”, “O atirei o pau ao gato, 

essas é que eram do meu tempo, a bem dizer.”, “É sempre a mesma canção para 

adormecer: "Esses teus olhos Maria…"”, “Canta muito com ela. Teresinha de Jesus. 

Avé e já sabe rezar.”, “Para adormecer "Avé, Avé".”, “Canto umas cantigas da igreja, 

mas ele diz, ó vó tu não precisas cantar.”, “Teresinha de Jesus, Rosinha. Já são coisa 

muito antigas! Coisas que aprendi quando era nova.”, “Rosa arredonda a saia.”. 

 Conversa sobre as coisas: “Converso muito com ele. Como com uma pessoa 

grande.”, “Converso com ele. Tenho pena de não saber ler, ajudava mais ao pequeno e 

gostava de o poder ajudar.”, “Converso muito e explico-lhe muito: não se mexe, não se 

bate, ele pergunta muito e eu sou muito amiga de explicar e a mãe também. Para ele 

aprender, para ele saber porque é, porque não é.”, “É tudo. Ele conversa como uma 

pessoa grande, percebe tudo!”, “Falar com ela para ela aprender a falar.”, “Para ver 

se ele se vai desenvolvendo na fala. Converso e explico e estou sempre em contacto e 

aproveito para ele ir percebendo e para ele ir educando. Estou sempre em contacto 

com ele.”, “Converso e puxo mesmo e se a palavra está mal dita eu concerto-a.”. 

 Conta-lhe histórias da família: “Os meus pais também morreram muito cedo 

eu era muito nova por isso também não tenho aquela coisa de contar.”, “Ela não 
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percebe nada ainda.”, “Sim porque falo-lhe do padrinho que está na América e do tio, 

que quando era pequenino se sentava ali e mais a avó…a contar da mãe quando era 

pequenina.”, “Pois a gente às vezes diz, isto era do avô velhinho.”, “Da avó 

velhinha.”, “A gente fala às vezes umas certas coisas e ela fica muito atenta a ouvir.” 

“A avó foi ao cemitério e viu…”, “Das Flores e de S. Miguel. E contamos muitas vezes, 

que é para ela não se esquecer. E estamos sempre a lambrá-la que ela esteve com a 

prima, já teve no Faial e no Pico, nas Flores e em S. Miguel.”, “Por onde a avó vai, eu 

levo-la.”,“Sobre o que o pai fazia.”,“Da madrinha, no Canadá.”,“Falo-lhe do avô que 

faleceu.”, “Sobre o avô, o pai, os avós velhinhos.”, “Falo-lhe da bisa.”, “Conto e quer 

saber e há fim de tempos conta-me aquilo.”, “Ele tem até o seu avô na América e eu 

falo muito! Muita vez até!”. 

 Fotografias: “Mostro muitas vezes e ele gosta muito. Mostro e vou dizendo 

quem é.”, “Às vezes vamos buscar os álbuns e digo-lhe quem é, quem não é. E ela já 

vai conhecendo.”, “Sim, as suas, as da mãe do casamento. E ele conhece, mesmo a do 

avô que já morreu e ele sabe.”, “Ainda é muito pequenina.”, “Eles são uma coisa séria 

por fotografias, dão em perguntar quem é, quem é...”, “Ele vai buscá-las mesmo, 

quando vai a casa da bisavó. Gosta muito de ver.”. 

 Mostra-lhe imagens dos livros: “Não tenho tempo, senhora.”, “Sempre. E 

depois ele observa e diz: porque é que ele está triste? E a avó vai respondendo.”, 

“Gosto de lhe mostrar os animais, as coisas.”, “Ele próprio pega no livro e faz 

perguntas e vê, é muito curioso!”, “Isso então sou amiga de amostrar.”, “Diz-lhe as 

cores, as imagens, o burrinho, o cavalo…”, “Para conseguir contar alguma história 

daquele Inglês sem saber ler, então tenho que mostrar as figuras e inventar.”, 

“Pergunta sempre as imagens, Já me disse que este ano vai ver os elefantes, as girafas. 
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Já diz tudo.”, “E ela gosta de ver. Quando estou naquela altura de brincar com ela e 

tudo… a gente vê.” “Sim, que é para ele ir aprendendo. O cão, o gato...”.  

 Lê-lhe histórias: “Sim, ela quer é mesmo livros de historinhas.”, “Também. Ele 

pede: ó vó lê uma história.”, “Leio e sento-me ali com ele muitas vezes a ler 

histórias.”, “Lê-lhe muitas do Nodi.”, “Geralmente não, porque ainda é muito 

pequenino para isso.”, “Leio e ele gosta, se estiver mesmo com ele, disponível naquela 

altura. Às vezes a leitura não está bem esclarecida para ele mas eu acabo por 

esclarecer.”, “Leio que é para ele ver. E ele vai buscar um livrinho, que era da sua 

mãe e leio as letras todas e vou-lhe dizendo: isto é isto.”, “Leio! Leio mais do que que 

conto.”, “Gosta que lhe leiam porque ele quer saber o que está lá escrito. Tem que lhe 

ler. Até mesmo a revista Maria, se eu estiver a ler, ele quer que eu lhe leia sobre os 

Morangos com açúcar.”, “Não sou muito amiga de ler.”. 

 Acarinha-o: “Muito, muito. É muito mimosa.”, “Isso faço muito. Eles até dizem 

que eu dou mimos de mais.”, “Risos. É o mais possível. Não pode ser de todas as vezes. 

Tem vezes que a gente tem que se pôr sérias e duras e pronto! Mas quando ele merece, 

às vezes não é por vontade, mas tem que ser porque eles têm que ter educação. Eles 

estão aqui e eu não posso deixar passar tudo. Às vezes prometo, mas…”, “Muito.”, 

“Mimos.”, “Quero-lhe bem! Oh credo! Ela não fica atrás dos meus filhos. Eu criei-lha 

ela tinha meses.”, “Às vezes é demais.”, “Dou-lhe muito carinho.”, “Ela tem muitos 

nomes: é flor, é boneca, é, … ela aqui em casa tem muitos nomes.”, “Adora um 

mimosinho. Consola-se! Adora!”. 

 Faz-lhe brincadeiras para rir: “Algumas vezes.”, “Também faço, ou brinco à 

escondida, ou fazer cócegas.”, “Também muita macacada que já não é para a minha 

idade.”, “Ele faz gargalhada velha.”, “A gente esconde-se, às vezes é comer o umbigo 

e gosta muito de se esconder para ver onde é que a gente está.”, “É raramente. Como a 
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gente tem que cuidar da vida não sobra muito tempo.”, “Gosto de fazer rir, se não for 

assim… A gente alegra-se é com eles! Se for a pensar só na vida, não dá.”, “Ando às 

cavalitas com ele a andar de quarto para quarto.”, “Cócegas e cavalitas.”, “Apanhar e 

ele fica todo muito contente.”, “Dá gaitadaria.”, “Cócegas, ele ri, ele dá gaitadas, 

apertos, etc.”. 

 Zanga-se: “Ah também algumas vezes, com certeza, não é só para dar mimos.”, 

“Ah, pois quando é preciso… é claro que eu não gosto de me zangar, mas…quando é 

preciso a gente tem que... é claro como ele ainda é muito pequenino tem que se dar um 

desconto.”, “Mas se for preciso zangar, eu zango-me, então! Tento dar-lhe assim um 

bocadinho a volta.” “Não tenho coragem para me zangar. É raro.”, “A gente tem de 

repreendê-las é agora, de pequeninas.”, “Zango-me quando ele me faz coisas às 

avessas  porque então também não quero que ele me faça coisas ao contrário.”, “Dou-

lhe um eco, ela assusta-se e depois passa.”, “Quando ele faz coisas que eu já disse que 

não e ele continua. E eu sento-o e então se vai fazer terceira já diz: eu não quero ficar 

sozinho.”, “Pouco, devia-me zangar mais um bocadinho.”, “Para temer. Zangar, não. 

Na hora só para ela temer, mas não.”, “Só o olhar, ele percebe-me! Habituei-o como 

aos meus filhos.”. 

 Bate-lhe: “Às vezes porque ela também é teimosa e a gente também tem 

que...”,“Não, não sou de lhe tocar.”, “Esta é mais teimosinha…lá de vez em quando…é 

só sacudir…”,“Deus me livre! Se a mãe dá alguma palmada eu fico aqui por 

dentro...não dou então. A pancada não é que ensina, não.”, “É raro, mas às vezes 

acontece. Uma palmada por cima da fralda não faz mal nenhum.”, “Às vezes uma 

palmada é como um pisquinho de pão.”,“Também é preciso às vezes na ocasião 

certa.”, “Um toque, na fralda que ela nem sequer chora nem nada.”, “Nunca lhe bati, 

mas já disse à mãe que só quero carimbá-lo uma vez. O carimbo é um só! E não tenho 
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pressa desse dia.”, “Não, isto eu não gosto. Prefiro pôr de castigo.”, “Não dou. 

Nunca! Eu não gosto de tratar as crianças mal sem ter a presença dos pais.” 

“Nunnnnca! Credo!”. 

 Castiga-o: “Não, castigo, nunca dou.”, “Ele ainda não liga bem...não 

percebe.”, “Faço, mas…. Não funciona.”, “Castigo às vezes. Ele fica ali quietinho. 

Ficas aqui sentado, só sais quando a avó te mandar.”, “Tenho dó, coitadinho, agora ia 

pô-lo de castigo.”, “Não costumo. Quando é para ela não mexer, eu tiro para ela não 

mexer e fica o caso arrumado.”, “Não sou de castigos, dói-me o coração.”, “Sentar 

numa cadeira e ficar quieto.”, “Esse castigo ela tem, para não vir dormir para casa da 

avó ao fim de semana.”, “Mais fácil assusto-o. Por exemplo digo: eu vou chamar o 

velho da saca de lona e tu vais para a lixeira.”, “Ainda é muito pequenina para isso.”, 

“Bastou-me na escola… Mesmo antigamente era horrível! Ainda bem que isso já 

acabou!”. 

4.4.8. Segurança 

Tabela 20 – Segurança 

 

 1 2 3 4 5 

 N % N % N % N % N % 

Os medicamentos estão ao alcance da criança 101 94.4%       6 5.6% 
Os produtos tóxicos estão ao alcance da criança 98 91.6%     1 0.9% 8 7.5% 
A criança tem acesso fácil à piscina /tanque /poço /lago 102 95.3% 1 0.9%     4 3.7% 
As portas da rua estão trancadas 43 40.2% 3 2.8% 16 15.0% 2 1.9% 43 40.2% 
As tomadas de electricidade estão protegidas 43 40.2% 2 1.9% 3 2.8% 2 1.9% 57 53.3% 
As panelas quentes estão à frente do fogão 39 36.4% 2 1.9% 4 3.7% 8 7.5% 54 50.5% 
A criança anda à sua volta enquanto cozinha 18 16.8% 16 15.0% 22 20.6% 15 14.0% 36 33.6% 
As escadas estão protegidas 78 72.9%       29 27.1% 

Os valores indicados reportam-se à escala de medida: 

1- Nunca          2 - Raramente          3 - Ás vezes          4 - Muitas Vezes          5 - Sempre 
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Ilustram-se graficamente os valores médios observados. 

Gráfico 20 – Segurança 

 
 

A frequência média é superior para as tomadas de electricidade estão protegidas, 

as panelas quentes estão à frente do fogão, a criança anda à sua volta quando cozinha e 

as portas da rua estão trancadas e inferior para os medicamentos estão ao alcance da 

criança, os produtos tóxicos estão ao alcance da criança e a criança tem fácil acesso à 

piscina, ao tanque, ao poço ou ao lago. 

 Os medicamentos estão ao alcance da criança: “ Não estão sempre fora. O 

meu marido de manhã toma os seus medicamentos e eu estou sempre em cima e eu 

também tomo os meus, e eu estou sempre a olhar até por ele, para ver se não deixa 

nenhum fora, estão em cima do frigorífico que é alto.”, “Tudo, tudo fechado. E em 

coisas altas, que ele mexe em tudo.”, “Estão muito longe e eu estou sempre a dizer: não 

se mexe, não se mexe.”, “Numa gaveta ou no armário. Mas nunca me aconteceu nada, 

tenho muito cuidado, porque tenho muito medo.”, “Explica-lhe que não pode mexer. 

Gaveta fechada à chave.”, “Armário alto.”, “Nas prateleiras da cozinha, em cima.”, 

“Em cima do guarda-fato da roupa.”, “Louceiro alto. No de cima, na parte de cima.”, 

“Sempre escondidos para ele não mexer.”, “Lá numa gaveta. Não mexe.”, “Arrumados 

numa dispensa, mas não tomamos comprimidos, por enquanto. Não é coisa do dia-a-
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dia.”, “Numa gaveta bem fechada. Agora já não. Costumava usar no frigorífico mas já 

tirei porque ela abre o frigorífico.”, “Tenho-os numa gaveta, a gaveta também é firme 

e estou sempre a avisar: nunca, nunca se mexe no medicamento da avó! E os do 

armário em cima, ela mesmo não chega.”, “Costuma ter a sua medicação e a do seu 

pai num saco, dependurado na dispensa por causa dela não mexer.”, “É sempre 

fechadinhos numa gavetinha à chave e a chave arrumada.”. 

 Produtos tóxicos ao alcance: “Estão, mas ele não mexe.”, “Tiveram aqui há 

tempos, mas tivemos que os retirar todos. Foi mais para fazer maldades.”, “Também 

até uma coisa que eu disse à minha empregada foi: isto aqui, eu não quero lixívias nem 

nada disso aqui. É tudo ali para cima.”, “Só o sabão da louça, mas ele nunca mexe 

nessas coisas. Mas às vezes dá-me pensão.”, “Também estão sempre fora do alcance 

dele. Mesmo estou sempre a dizer a ele: Não se mexe, que isso tem veneno, que é para 

ele não tocar.”, “Quando ele era mais pequenino fechava-lhe a porta da casa de 

banho. Agora acho que ele já é mais responsável. As crianças cegam-nos, mas ele já é 

capaz de saber o que é que é lixívia e.., Também não tenho nada à mostra.”, “ Estão 

longe.”, “Na garagem fechados e eles não vão para lá.”, “Estão ali naquela casinha 

onde tenho a máquina, está lá tudo!”, “Bem fechados.”, “Numa casinha de despejo, ali 

fora.”, “Ela não chega, não mexe.”, “Nada à vista.”, “Está longe. Por enquanto não 

abre a porta. A avó está sempre com ele.”, “Em cima da máquina, desde pequenino que 

a gente ensinou e ele não mexe.”, “Chegou a mudar tudo para a garagem, para um 

caixote. Quando eu precisava, eu ia lá buscar.”, “E todos os produtos de casa também 

tudo muito bem guardado. Deus me livre! Que eu sei que eles são capazes de chegar a 

tudo!”.  

 Acesso fácil à piscina/tanque/poço: “Tem aqui uma cisterna antiga mas ele 

nem sequer sabe que aquilo que existe ali. Ele nunca viu nem quero que ele veja. E está 
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tão bem fechada que eu nem sequer consigo abri-la e ele muito menos, mas ele não 

sabe aquilo que está ali.”, “Tem poço mas está protegido.”, “Há uma cancela de rede. 

Mas está protegido com rede.”, “Piscina artificial. Vai, mas a avó fica a ver.”, “Tem 

um tanque mas nunca vão para lá.”, “Cisterna tapada.”, “Piscina artificial e ele foi 

algumas vezes. Mas não foi muitas. Mas eu vou-lhe dizer a verdade. Eu não simpatizo 

com aquilo, porque eu acho que aquilo não é uma água que esteja preparada.”, 

“Cisterna, mas a porta está sempre fechada. O poço está tapado com um bidão. Tem, 

muita coisa prali, mas ela nunca vai prali.”, “A piscina, ele tem aulas de natação e só 

vai connosco. Estamos sempre por ali com ele.”.  

 Portas da rua estão trancadas: “Quando eu estou em casa, está sempre tudo 

fechado à chave. Quando ele sai para a rua eu vou atrás dele. Não o deixo sozinho, 

porque não me fio. Mandámos fazer aqueles portãozinhos. Trancadas.”, “Não, não 

costumo trancar as portas. Estou sempre ali ao pé dele.”, “Agora estão. Porque ele 

abre as portas e vem para a rua.”, “Raramente, mas só dão para o pátio, que é 

protegido.”, “Não porque tem sempre gente a entrar. Isso ele lá de vez em quando 

abre. Mas eu tenho sempre muito cuidado e mal sinto a porta venho logo a correr.”, 

“Não chega às portas.”, “Claro! Que elas podem ir para a rua e os cães darem sequer 

uma dentada! Mas estes cães são perigosos – Roteviller!”, “Tiro a chave e ponho num 

pote.”, “Tem cancelas à volta dos corredores, na rua, que ele não sai. Só com o avô ou 

comigo. Até pus rede à volta desta placa aqui.”, “Às vezes eu fecho. E comprei umas 

cancelinhas na Base, para ele não sair para o caminho. Deus me livre! Às vezes eu 

fecho. “Corrente na porta, porque com o trinco ele abria e andava sempre, então o avô 

botou-lhe uma correntezinha.”, “Fechadura na janela. Portão com fecho depois da 

porta. Até a janela está fechada à chave porque ele deu em abrir. E eu não tive nenhum 

desgosto com o meu filho, não quero ter com o meu neto.”, “Agora já não tem. Ele 
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agora já não vai para o caminho. Já tem a discrição de não ir para o caminho.”,  “Já 

quer destrancar.”, “Ele já sabe abrir.”, “Recinto fechado. Abre e sai. O sítio é 

propício para isso. Para estar à vontade. Tem toda a liberdade. Senão, teria que ser 

fechado.”, “A da cozinha o avô até botou um fechinho. O portão da rua está sempre 

trancado, sempre, sempre.”, “Não é preciso, eu digo a ela, não se vai, ela não vai! Eu 

digo espera pela avó, ela espera!”. 

 Tomadas da luz estão protegidas: “A gente protegiu com aquelas coisinhas.” 

“Nada disso está à vista dela.”, “Não mexe. Ele no princípio mexia, mas fizemos medo, 

para ele não mexer.”, “Sim, mas ele às vezes tira, põe, aquilo devia ser uma coisa mais 

resistente.”, “Já não estão. Quando ele era pequenino tinha umas coisas próprias...”, 

“Não tem nada protegido. Ela também não liga muito a essas coisas.”, “Estão é por 

causa dele. A gente meteu uma coisinha para ele não mexer. Quando ele era bebé 

gostava de mexer. Punha os dedos.”, “Já tive. Agora, não.”, “Está sempre a olhar para 

elas não mexerem.”, “Ainda são pequenas para chegar lá. As minhas ainda são à 

antiga – são altas!”, “Algumas estão protegidas com adesivo.”, “Não, porque nunca 

tive das minhas filhas, mas ele também não mexe.”, “Com fita-cola.”, “Põe tábuas à 

frente, mas elas são protegidas de si, que tem guinchinhos dentro.”, “Atrás dos 

móveis.”. 

 Panelas quentes à frente do fogão: “Eu até aqui em casa cozinho muito pouco, 

porque tenho ali uma cozinha e então enquanto ele dorme é que eu quase sempre 

cozinho. Não mexe. Ficam da maneira como estão. Ele não mexe. Quando ele vai para 

a cozinha eu estou sempre com o olho.”, “Estão, mas o fogão é alto, ela não chega 

lá.”, “Por acaso tenho placa e já não há aquele perigo. Quando era o fogão, aquilo 

desequilibrava-se e podia cair. Como tem placa não cai.”, “Estão, mas ele não vai 

para lá. Tenho uma cozinha que fiz lá atrás e ele não vai para lá.”, “Estou sempre a 
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dizer que ele não se chegue para lá.”, “Até conta histórias para ele não se chegar para 

elas.”, “ Estão em cima do fogão mas eu já lhe disse:"Não se mexe" "está quente". Ele 

faz assim e diz: está quente, vovó.”, “As panelas estão atrás. Dá-lhe farinha e água e 

ele vai brincando.”, “Mas elas não mexem.”, “Digo: saiam para fora, que tenho uma 

boca eléctrica, para não levarem um choque.”, “Sempre na boca de trás; digo sempre 

à minha filha.”, “Estão em cima do fogão mas ele nem olha para elas.”, “Tenho, mas 

eu ando sempre atrás dele.”, “Quando ela está, uso as bocas de trás e estou sempre a 

olhar a ver se ela não vem cá para dentro. Quando ela não está, uso as bocas da 

frente.”, “Panelas para trás e facas para trás.”, “Não senhora! Quando vou para o 

fogão ponho duas cadeiras para ele não passar para lá.”, “Uso a panela no fogão da 

chaminé e sempre a arredá-la dali. Mas mais ou menos ela está sempre a dormir 

quando eu estou a fazer os de comeres.”, “Eu acho que o principal para uma criança é 

sempre mostrar o que está dentro, porque o que o leva a puxar uma panela é ele querer 

descobrir o que lá tem. Portanto, se a gente lhe mostra, aí a criança deixou de ter a 

curiosidade.”. 

Anda à sua volta enquanto cozinha: “Anda por ali, mas também se vou pôr 

coisas no fogão a mulher é que toma conta dele, por causa dele não estar ali ao pé.”, 

“Às vezes, outras vezes está a brincar.”, “Anda, mas controlado.”, “Ela sabe que 

quando o micro ondas está a trabalhar que não vai para a frente do micro ondas. Não 

está sempre porque também tem o avô.”, “É muito raro. Porque quando eu estou a 

cozinhar ele está a dormir.”, “Vão para outro quarto ou quintal, ou quarto da irmã.”, 

“E a brincar no canto da cozinha onde tem os seus brinquedos.”, “Com a cancela ele 

não vai para o pé de mim.”, “Está noutro lugar a brincar. Põe os bonecos. Boto-lhe os 

macaquinhos para ver se ele se acomoda.”, “Tento cozinhar quando ele está a dormir, 

porque tenho medo. Ou então o meu marido toma conta dele.”, “A avó mostra às vezes, 
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mas evita. Mas explico-lhe que não se pode chegar que pode queimar. Ele gosta de ver, 

é muito curioso. Eu mostro. E depois explico-lhe.”, “Anda sempre e além disso dá-lhe 

satisfação. E digo, vamos buscar as batatas, mais uma. Portanto é sinal que se 

interessa e gosta.”, “Põe-no no parque ou fica com a tia quando quer cozinhar pelo 

seguro.”, “Às vezes tenho o forno aceso e ela diz: Tira-te, Leandra que o forno está 

aceso. Pede para deixar lavar a loiça e fazer o bolo. Quando estou a fazer um bolo 

consola-se a pegar na batedeira. E eu deixo ela ajudar.”, “Fica muito no quarto a 

brincar.”, “Quando eu estou na cozinha ela não está. Está com a empregada, ou a avó 

organiza uma cozinha para ela fazer longe de mim. Ela faz as suas cozinhas, dou-lhe o 

arroz, tudo separado, longe de mim.”. 

 Escadas estão protegidas: “Eles não vão para as escadas.”, “Tem, mas tem um 

portãozinho que a gente põe nas escadas. Uma grade que estica.”, “Estão. Tem uma 

cancela. Já há muito tempo. Foi antes dele começar a andar.”, “Falei com um 

carpinteiro e pôs-se lá uma cancela.”, “Não estão protegidas mas está controlado 

porque ele sabe que não as pode subir.”, “Tem grades.”, “Não vão para lá.”, 

“Corrimão para se segurar com a mão, e os degraus são baixinhos, ele pode ir e vir.”, 

“Não tem. No quintal ela sobe e desce. Eu vou sempre ao lado dela, mas ela sobe para 

baixo e para cima.”, “Ela já sobe e desce, não tem problema nenhum.”, “Sim, fecha 

sempre a porta para cima, para as escadas.”, “Tem cancela para o terraço que ainda 

uso, em caso de eu não dar conta.”, “Corrimão lateral e a avó vai à frente para 

ensinar a descer, que ele tem que aprender.”. 
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4.5 - ANÁLISE DE CONTEÚDO DA ENTREVISTA 

 Na análise de conteúdo elaborou-se uma matriz de codificação global para as 

entrevistas, atribuindo códigos às categorias e sub-categorias que, por sua vez, 

corresponderam às quatro áreas definidas. 

 Na identificação das categorias e sub-categorias foram considerados os critérios 

de exaustividade, exclusividade, pertinência e objectividade. 

 

 
QUADRO SÍNTESE DAS ÁREAS TEMÁTICAS POR CATEGORIAS 

 
 

Áreas Temáticas                                
 

Categorias 
 

 
Frequência  
De Categorias 

Expectativas sobre tornar-se avó 124 
O impacto ao tornar-se avó 171 

 
Tornar-se avó – O 

processo A Evolução no papel de avó 72 
Influência das suas próprias avós 254 

Relevância do papel 214 
A identidade da avó 278 
Atributos das avós 103 

 
 

Ser Avó 

Factores de stress 20 
Actividades do Quotidiano 111 

Actividade Física 12 
Relação 70 
Cuidar 140 

Actualização da Informação 7 

 
 
 

Estilos de vida Saudáveis 
 

Promoção através dos pais 9 
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Quadro 1 – Tornar-se Avó (Expectativas) 

 

TORNAR-SE AVÓ – O PROCESSO 
 

 
Categorias 

 
Sub-categorias 

 
Indicadores 

 
Freq.  

Indicadores 
 

 
Freq. 
Subcat. 

 
Freq. 

Categorias 

A1.1.1 
Gravidez na adolescência 

 
8 

A1.1.2 
Gravidez antes de casar 

 
4 
 
 

A1.1.3 
Anúncio à família 

3 

 
 

A1.1 
 

A gravidez – 
Impacto da 
notícia 

A1.1.4 
Transmissão pessoal 

5 

 
 
 
 
 

20 

A1.2.1 
Acompanhamento 
durante a gravidez 

 
5 
 

 
 
 

A1.2 
Gestação A1.2.2 

Impacto das recordações 
da avó 

 
5 

 
 
 

10 

 
A1.3 
Parto 

A131. 
Acompanhamento 

aquando do nascimento 

 
11 

 
11 

A1.4.1. 
Ser avó 

19 
 

A1.4.2 
Cuidar dos netos 

1 

 
 
 
 

A1.4 
Grande desejo 

A1.4.3 
Gostar muito de crianças 

6 

 
 
 

26 

A1.5.1 
Já esperava 

26 
 

A1.5.2 
Não estava preparada 

15 

A1.5.3 
Decepção 

8 

A1.5.4 
Desinteresse 

1 

 
 
 

A1.5 
Antecipação do 

papel 
 

A1.5.5 
Rejeição 

1 

 
 
 
 
 

51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A1. 
Expectativas 

sobre 
tornar-se 
avó 
 

A1.6 
Confronto com 
nova etapa da 

vida 

   
6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

124 
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Quadro 2 – Tornar-se Avó (Impacto) 

 
TORNAR-SE AVÓ – O PROCESSO 

 
Categorias Sub- 

Categorias 
Indicadores Freq. 

Indicadores 
Freq. 
Subcat. 

Freq. 
Categorias 

A2.1.1 
Alegria/Regozijo 

47 

A2.1.2 
Felicidade/ 

Contentamento/ 
Satisfação 

47 

A2.1.3 
Beleza/ 
Fascínio 

10 

A2.1.4 
Aflição/ 

Ansiedade/ 
Estranheza 

14 

 
 
 
 
 
 

A2.1 
Expressão 
emocional 

A2.1.5 
Tristeza/Conflito 

6 

 
 
 
 
 
 
 
124 

A2.2 
Vivência de 
ser avó 

   
18 

A2.3 
Idade/Estado 
de Saúde da 

avó 

   
6 

A2.4.1 
O toque 

2 

A2.4.2 
O tamanho 

3 

A2.4.3 
A beleza 

4 

A2.4.4 
Os adereços 

1 

A2.4.5 
Ser o 1º neto 

10 

A2.4.6 
Ser saudável 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.2 
O impacto 
ao tornar-
se avó 

 
 
 
 

A2.4 
O bebé -
Primeiros 
contactos 
com o neto 

A2.4.7 
Ser doente/ 
Apresentar 
anomalias 

 
1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

171 
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Quadro 3 – Tornar-se Avó (Evolução) 

 
TORNAR-SE AVÓ – O PROCESSO 

 
Categorias Sub- 

Categorias 
Indicadores Freq. 

Indicadores 
Freq. 
Subcat. 

Freq. 
Categorias 

A3.1.1 
Ser avó 
precoce 

7 

A3.1.2 
Ser avó em 

tempo 
próprio 

 
2 

 
 
 

 
A3.1 

Nível etário 
 

A3.1.3 
Ser avó 

mais velha 

 
1 

 
 
 
 
 

10 

A3.2 
Antiguidade 
no papel 

A3.2.1 
Ter mais 
netos 

 
14 

 
14 

A.3.2.2 
Alteração 

nos 
sentimentos 

 
1 

A3.2.3 
Evoluir com 
os netos 

 
3 

 
 
 
 

A3.3 
Progressão 
pessoal 

A3.2.4 
Apreciar os 

netos 

 
4 

 
 
 
 
 
8 

A3.4 
Equidade 

 

   
7 

A3.5 
Houve 
evolução 

   
20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A3 
A Evolução 
no papel de 

avó 

A3.6 
Não houve 
evolução 

   
13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

72 
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Quadro 4 – Ser Avó (Influência) 

 
SER AVÓ 

 
Categorias Sub- 

Categorias 
Indicadores Freq. 

Indicadores 
Freq. 
Subcat. 

Freq. 
Categorias 

B1.1.1 
Não 

conheceram/ 
Não se lembram 

 

 
 

27 

B1.1.2 
Não tiveram 
contacto/ 
Ausentes 

 

 
 
3 

B1.1.3 
Lembram-se 
vagamente/ 
Eram muito 

novas 
 

 
 

17 

B1.1.4 
Lembram-

se/Recordam 
com frequência 

 
39 

B1.1.5 
Imagens 

18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B1.1 
Recordações 

 
B1.1.6 
Doença 

 

 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
109 

B1.2.1 
Omissão 

 

 
7 

B1.2.2 
Valorização 

 

 
35 

B1.2.3 
Projecção 

 

 
10 

 
 
 
 
 

B1.2 
Impacto nas 
suas vidas 

 
B1.2.4 

Expressividade 
 

 
4 

 
 
 

 
 

 
56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B1 
Influência 
das suas 
próprias 
avós 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B1.3 

Localização 

B1.3.1 
Proximidade 

 

 
5 

 
15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

257 
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Geográfica B1.3.2 
Distância 

 
10 

 

B1.4.1 
Gostavam das 

avós 
 

 
16 

B1.4.2 
As avós 

gostavam delas 
 

 
16 

B1.4.3 
Não gostavam 

das avós 

 
3 

B1.4.4 
Ausência/ 
Lamento 

 

 
2 

B1.4.5 
Saudade 

 

 
3 

 
 
 
 
 

 
 

B1.4 
Relacionamento 
com as suas 
próprias avós 

B1.4.6 
Reconhecimento 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 

B1.5.1 
Outros tempos 

 

 
17 

B1.5.2 
Eram inflexíveis 

 

 
2 

B1.5.3 
Tinham menos 

paciência 
 

 
4 

 
 
 
 
 

B1.5 
Diferenças em 
relação às 

próprias avós 

B1.5.4 
Eram más 

 

 
33 

 
 
 
 
 
 

29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B1 
Influência 
das suas 
próprias 
avós 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

B1.6 
Papel parental 
das avós das 

avós 
 

 
 

B 1.5.5 
Substitutas 
maternas 

 
 
 
3 

 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

257 
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Quadro 5 – Ser Avó (Relevância)  

 
SER AVÓ 

 
 

Categorias 
 

Sub-Categorias 
 

Sub sub-
Cat. 

 
Indicadores 

 
Freq. 
Indic. 

Freq. 
Sub-
subcat 

 
Freq. 
Subcat. 

 
Freq. 
Cat. 

B2.1.1 
Amor 

incondicional 

 
38 

  
B2.1. 
Amar 

 
 
 
 
 

B2.1.2 
Vinculação 

2  

 
40 

 B2.2.1 
Ser permissiva 

20   
B2.2 
Mimar  B2.2.2 

Não ser 
permissiva 

 
3 

 

 
 

23 

 B2.3.1 
Gratificar 

4  B2.3 
Apoio aos 
netos  B2.3.2 

Ajudar 
17  

 
21 

B2.4.5 
Ensinar 

  2 

B2.4.6.1 
Condicionar/ 
Estabelecer 

regras 

  
6 

B2.4.6.2 
Disciplina/ 
Firmeza 

  
7 

B2.4.6.3 
Explicar/ 
Fazer 

Compreender 

  
5 

B2.4.6.4 
Repetição 

 1 

B2.4.6.5 
Repreender 

 7 

B2.4.6.6 
Não ralhar 

 4 

B2.4.6.7 
Não bater 

 2 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.2 
Relevância 
do papel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B2.4 
Transmissão 
geracional 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
B2.4.6 
Educar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

B2.4.6.8 
Considerar a 

idade e 
desenvolvi- 

mento 
 

  
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

37 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

214 
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 B2.4.6.9 
Não contrariar 

atitudes 
educativas dos 

pais 

  
 
1 

 

B2.4.7.1 
Conviver 

 2 

B2.4.7.2 
Conversar 

 7 

B2.4.7.3 
Transmitir 
valores 

  
6 

B2.4.7.4 
Transmitir 
afecto 

  
11 

B2.4.7.5 
Transmitir 

 2 

B2.4.7.6 
Autoconfiança 

 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

B2.4.7 
Comunicar 

B2.4.7.8 
Dar atenção/ 

Ouvir 

  
10 

 
 
 
 
 
 
 
 

40 

B2.5 
Auto-

reconhecimento 
do papel 

 
 
 

    
15 

B2.6.1 
Apoio Geral 

16 

B2.6.2 
Ajuda 

financeira 

 
4 

B2.6.3 
Aconselhamento 

2 

B2.6.4 
Securização 

3 

 
 

 
 

B2.6 
Ajuda aos pais 

B2.6.5 
Favorecimento 
da parentalidade 

 
2 

  
 
 
 
 

27 

 

B2.7.1 
Valor da 
família 

 
9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B.2 

Relevância 
do papel 

B2.7 
Transmissão 
familiar 

 

B2.7.2 
Memórias 

2 

  
 

11 
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Quadro 6 – Ser Avó (Identidade) 

 
SER AVÓ 

 
Categorias Sub- 

Categorias 
Indicadores Freq. 

Indicadores 
Freq. 
Subcat. 

Freq. 
Categorias 

B.3.1.1 
Afiliação/Pertença 
Maternagem 

 
69 

B3.1.2 
Alegria/ 

Felicidade/ 
Amor/Paixão/ 
Admiração/ 
Orgulho 

 
 

28 

B3.1.3 
Amizade/ 
Carinho/ 
Ternura 

 
22 

 
 
 
 
 
 
 

B3.1 
Sentimentos 

B3.1.4 
Atracção/ 

Cumplicidade/ 
Intimidade 

 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
122 

B3.2.1 
Realização 

25 

B3.2.2 
Doação 

17 

B3.2.3 
Susceptibilidade 

11 

 
 

B3.2 
Investimento 
afectivo nos 

netos 
 

 
B3.2.4 

Continuidade 
7 

 
 
 
 

60 

B3.3 
Utilidade social 

 3 

B3.4 
Estatuto 

involuntário 

  
3 

B3.5 
Reconhecimento 

do papel 

  
26 

B3.6 
Consanguinidade 

 2 

 
 
 
 

34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B3 
A 

identidade 
da avó 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B3.7 
Comparação 
 
 
 

 
B3.7.1 
Com a 

Parentalidade 
 
 
 

 
 
 

15 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

278 
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B3.7.2 
Com os filhos 
quando eram 
crianças 

 
14 

B3.7.3 
Com atitudes 
educativas dos 

pais 

 
6 

B3.7.4 
Com criança 
saudável 

 
1 

 
 
 
 
 
 

B3.7 
Comparação 

B3.7.5 
Com criança 

doente 

 
1 

 
 
 

37 

B3.8.1 
Solidão 

3 

B3.8.2 
Perdas 

2 

B3.8.3 
Reforma/ 

Envelhecimento 

 
1 

 
 
 

B3.8 
Etapa no ciclo 

vital 

B3.8.4 
“Ninho Vazio” 

1 

 
 
 
 
7 

B3.9.1 
Velhice/Doença 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

B3 
A 

identidade 
da avó 
 
 

 
B3.9 

Perenidade B3.9.2 
Tempo vivido 

12 

 
18 
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Quadro 7 – Ser Avó (Atributos) 

 
SER AVÓ 

 
 
Categorias 

Sub- 
Categorias 

 
Indicadores 

Freq. 
Indicadores 

Freq. 
Subcat. 

Freq. 
Categorias 

B4.1. 
Paciência 

  11 

B4.2 
Meiguice 

  3 

B4.3 
Bondade 

  2 

B4.5.1 
Contar 
histórias 

1 

B4.5.2 
Já não 

trabalhar 

 
1 

B4.5.3 
Ter mais 

calma/mais 
tempo 

 
16 

 
 
 
 
 

B4.5 
Disponibilidade/ 
Flexibilidade 

B4.5.4 
Ter menos 
preocupação 

na vida 

 
3 

 
 
 
 
 
 

21 

B4.6 
Protecção/ 
Tomar conta 

   
27 

B4.7 
Responsabilidade 

  8 

B4.8 
Preocupação 

  6 

B4.9 
3ª Idade 

  2 

B4.10 
Maturidade 

B4.10.1 
Experiência de 

vida 

  
18 

B4.11.1 
Não ingerência 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.4 
Atributos 
das avós 

 
B4.11 

Influência na 
vida do casal 

 

B4.11.2 
Ingerência 

1 

 
 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

103 
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Quadro 8 – Ser Avó (Factores de stress) 

 
Área: SER AVÓ 

 
Categorias Sub- 

Categorias 
Indicadores Freq. 

Indicadores 
Freq. 
Subcat. 

Freq. 
Categorias 

B5.1 
Responsabilidade 

 

   
5 

B5.2 
Medo 

 

   
8 

B5.3 
Preocupação 

 

   
5 

B5.4 
Agitação 

 

   
1 

 
 
 
 

B5 
Factores 
de stress 

B5.5 
Limitação 

B5.5.1 
“Prisão” 

 

  
1 

 
 
 
 
 
 
 

20 
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Quadro 9 – Estilos de vida saudáveis 

 
Área: Estilos de vida saudáveis 

 
 
Categorias 

Sub- 
Categorias 

 
Indicadores 

Freq. 
Indicadores 

Freq. 
Subcat
. 

Freq. 
Categorias 

C1.1.1 
Alimentação 
Saudável 

 
64 

C1.1.2 
Refeição a horas 

certas 

 
8 

 
 
 

 
C1.1 

Alimentação 

C1.1.3 
Comida que o neto 

goste 

 
1 

 
 
 
 

73 

C1.2 
Higiene 

C1.2.1 
Limpeza 

(Hig. Pessoal/ 
Hig. Vestuário) 

 
25 

 
25 

C1.3.1 
Dormir a horas 

certas 

 
4 

 
 

C1.3 
Sono C1.3.2  

Dormir o suficiente 
 
4 

 
 
8 

C1.4.1 
Estimular o 

desenvolvimento 

 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C1. 
Actividades 

do 
quotidiano 
 

 
 

C1.4 
Brincar C1. 4.2  

Brincar livremente 
pela casa 

 
1 

 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

111 

C2.1 
Praticar 
desporto 

   
5 

 
 

C2. 
Actividade 
Física C2.2 

Passear no 
exterior/ na 
natureza 

   
7 

 
 
 

12 

C3.1.1 
Harmonia Familiar 

13 

C3.1.2 
Equilíbrio familiar 

7 

 
 

C3. 
Relação 

 
 

C3.1 
Ambiente 
Relacional C3.1.3 

Relações de afecto 
 

 
12 

 
 
 

32 

 
 
 

70 
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C3.2 
Predisposição/ 
Disponibilizar 

tempo 

  
12 

 
 

C3. 
Relação 

C3.3 
Educação 

 26 

 
 

38 

 

C4.1.1 
Organizar o 
ambiente 

 
1 

C4.1.2 
Ter paciência 

2 

C4.1.3 
Ter empenho/ 
Tratar bem 

 
34 

 
 
 
 

C4.1 
Tomar conta 

 
 
 C4.1.4 

Amar 
16 

 
 
 
 
 
53 

C4.2.1 
Vigilância/ 
Estar atento 

 
14 

 
C4.2 

Segurança 
C.4.2.1 

Prevenção 
12 

 
 
26 

C4.3.1 
Saúde 

22  
C4.3 

Saúde Física C4.3.2 
Ambiente saudável 

 

 
6 

 
 

28 

 
C4.4 

Saúde Mental 

C4.4.1 
Factores 

perturbadores do 
ambiente relacional 

 
8 

 
8 

C4.5.1 
Preocupação com o 

futuro 

 
16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C4. 
Cuidar 

 
C4.5 

Perspectivar o 
Futuro C4.5.2 

Aconselhamento 
9 

 
 

25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

140 

C5. 
Actualização 

da 
informação 

     
7 

C6. 
Promoção 
através dos 

pais 

     
9 
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V – DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo procede-se à análise da informação relativa aos dados 

quantitativos e qualitativos descritos no capítulo anterior, considerando que o grande 

objectivo é clarificar o papel das avós na promoção de estilos de vida saudáveis junto 

dos netos.  

Para que esta análise se torne mais clara identifica-se primeiro o papel das avós, 

e analisa-se o processo de tornar-se avó. Depois de se caracterizar a população em 

estudo, verifica-se se as avós promovem estilos de vida saudáveis.  

 

5.1 - TORNAR-SE AVÓ – O PROCESSO 

Pensar sobre as avós significa reflectir sobre o seu papel e as suas diferenças 

quanto à parentalidade, compreender como se deu o processo de transformação, que 

papel decorreu dessa descoberta, que relevância se encontrou nesse estatuto e que 

atributos são necessários para se ser avó. Compreender este processo é fundamental 

para a problemática em estudo. 

Para a área “tornar-se avó – o processo” definiram-se três categorias: 

expectativas sobre tornar-se avó, o impacto ao tornar-se avó e a evolução no papel 

de avó. 

Em relação às expectativas sobre tornar-se avó, a maior parte das avós 

manifestou um grande desejo em ser avó: “Parece que eu nunca mais tinha um 

netinho…” (E3), “Estava inquieta para ser avó. Estava inquieta mas nunca dizia…” 

(E13), “Estava sempre a pedir um neto.” (E25), “E quando acordava, pensava: e quem 

tivesse agora uma coisinha pequenina… Consolava!” (E68) e “Eu estava muito 
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satisfeita para ser avó!” (E89). Sobre o impacto da notícia, as referências variam entre 

o anúncio da gravidez à família “Fomos todos lá para casa e diante de toda a gente, ela 

reuniu os pais e os sogros e então deu-nos a novidade.” (E13) e “A gente desde a 

altura em que a filha diz ao filho, a gente sente aquela alegria que vamos ter mais um 

membro da família!” (E18) e o facto de os pais não terem casado “Até nem sequer me 

queria lembrar! Quando eu descobri que ela estava grávida, ela não tinha casado 

ainda.” (E101). O confronto com a gravidez na adolescência também foi referido: “Ela 

era muito novinha…e da maneira como ela engravidou… estava namoradinha só há 

quatro meses…mas aconteceu!” (E19), “A minha filha tinha 18 anos… fugiu de casa e 

engravidou, não se sabe porquê.” (E61) e “Tinha dezassete anos quando foi pai. Foi 

sem esperar. Foi uma brincadeira, mas não esperava.” (E94). Relativamente ao 

impacto da notícia nas recordações da avó referem: “…mas como eu tinha partos muito 

difíceis, eu pensei: ai o que a minha filha vai sofrer!” (E103), “O que me incomodou 

mais foi que eu sabia que é que ia tomar conta dele, e como eu me inquietei muito a 

criar o meu filho, pensei: vai começar tudo outra vez! O meu filho foi muito ruim, 

inquietei-me muito com ele.” (E36). Aquando do nascimento do bebé as avós 

acompanham os filhos: “Tinha muito medo de assistir ao parto. Assisti. Ela pediu-me” 

(E53) e “Quando a minha nora foi para o hospital, o meu filho chamou-me: Estou para 

aqui sozinho. Não vens pra`aqui?...Lembro-me que chovia torrencialmente, mas lá fui. 

Cheguei ao hospital, ele tinha acabado de nascer.” (E33). Quanto à antecipação do 

papel, algumas avós já esperavam: “Ela estava casada há três anos e já era tempo de 

ter o seu bebezinho.” (E64) e “Tinha trinta e nove anos mas estava preparada.” (E63), 

mas outras não: “Fiquei muito triste. Não sentia que tinha idade para ser avó. Não 

estava preparada para ser avó. Não esperava…” (E19), “Não estava preparada porque 

aquilo foi uma coisa sem esperar.” (E84), “Eu não estava bem, bem preparada porque 
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eles estavam afastados da gente.” (E106), “Não contava ser avó tão depressa.” (E65) e 

“Ai, custa tanto ser avó! Porque fui nova. Esperava ser avó mais tarde, p`raí p`rós 

cinquenta, sessenta.” (E 84). 

Relativamente ao impacto ao tornar-se avó as avós expressaram sentimentos 

de alegria, “Tive uma alegria muito grande! Uma alegria indescritível.” (E13), de 

felicidade, “Foi uma felicidade enorme!” (E20), “São os momentos mais lindos que 

uma mulher pode ter. Parece que sou a avó mais feliz do mundo, a mais babada!” 

(E33), de contentamento “Fiquei muito contente, que era o primeiro neto que eu 

tinha.” (E8), de beleza “…e foi a coisa mais linda da vida.” (E91), “Foi lindo, foi 

maravilhoso!” (E25). Mas também houve as que expressaram aflição: “Eu estava a 

sofrer por ela estar em trabalho de parto.” (E47), “Uma aflição medonha!” (E63), 

ansiedade, “Nervoso. Todo o dia nervosa.” (E90), e até tristeza “…e ao mesmo tempo 

uma tristeza porque estava mal com ela.” (E81), “Foi um momento muito tocante 

porque o meu marido tinha-se enterrado… O pai enterrou-se num dia e o bebé nasceu 

no outro.” (E96) e “Fiquei triste, chorei, não contava com aquilo… e depois quando vi 

que ele tinha nascido assim, ainda fiquei pior.” (E92). 

Sentir-se avó é vivenciado de formas variadas: “É uma emoção muito forte. 

Muito forte, mesmo! Não tem nada a ver do que quando a gente somos mães.” (E18), 

“A gente sente uma coisa que só quem é avó é que sabe.” (E24) e “Quando ouvi-a 

nascer. O choro dela deu-me uma emoção… o que foi aquela alegria?!” (E107). Os 

primeiros contactos com o neto também marcam as avós: “Ela era muito pequenina, 

muito redondinha.” (E9), “Ele era lindo, lindo!” (E33), “E depois eu vi que ele era são 

e escorreito” (E36), “Veio saudável como a gente esperava.” (E102) e “Quando fui vê-

lo e vi que ele tinha aquele sinal, fiquei…” (E 92). 
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Sobre a evolução no papel de avó, há avós que referem tê-lo sido 

precocemente: “Trinta e nove anos!” (E84), em tempo próprio “Não fui das mais novas 

nem fui das mais velhas a ser avó.” (E45), e já mais velhas “Já sou bisavó duma neta.” 

(E71). Porém, ser avó é sempre motivo de satisfação: “Ficava sempre contente quando 

sabia que ia ser avó.” (E18), “Evolui-se com os netos. Eu tento evoluir. Ela vai 

crescendo, também vou evoluindo mais um bocadinho para acompanhá-la” (E4), “Ai, 

os avós aprendem! Pois basta que a vida vai evoluindo de outra maneira, por isso é que 

eu acho que a gente aprende muito com os netos.” (E49). A progressão pessoal que as 

avós sentem ao acompanharem os netos é notória: “De ano para ano a gente sente-os 

mais. A gente nota que eles vão crescendo e que têm outra maneira de falar com a 

gente, as suas conversas. É bonito!” (E 66) e “E tem aquela coisa de estar a olhar e a 

apreciar eles a crescerem… ficamos tolinhas, tanto eu como o avô!” (E25). A evolução 

no papel é identificada: “Sou mais avó agora.” (E17), “Evoluiu cada vez para melhor. 

Cada vez gosto mais deles.” (E43), “A gente sente-se mais maduras e agora já não é 

como a primeira vez. A gente sabe o trabalho que dá, a gente já sabe a 

responsabilidade.” (E54) e “Acho que alguma coisa tem evoluído, principalmente nesta 

coisa de lidar com eles.” (E78). As avós gostam dos netos por igual. “O amor é igual. 

Tanto quero bem ao primeiro como quero aos outros.” (E95) e “Depois de ser avó de 

um, sou avó de todos e agora gosto de todos!” (E65). 

 

5.2 - SER AVÓ 

 A análise da área ser avó permite identificar as seguintes categorias: Influência 

das suas próprias avós, a Relevância do papel, a Identidade da avó, os Atributos 

das avós e Factores de stress. 
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Sobre a Influência das suas próprias avós é de referir que algumas das avós 

não as conheceram ou não se lembram: “Não porque eu era muito pequenina quando a 

minha avó morreu. Não tive amor de avó…” (E15), “Não apanhei nenhuma. Eu nasci e 

as minhas avós já tinham andado todas.” (E78) e “Quando a minha avó morreu eu 

tinha três anos, não me lembro dela.” (E30). Porém, muitas recordam-nas com 

frequência: “Lembro-me das minhas avós todas; lembro-me da minha bisavó.” (E54) e 

guardam algumas imagens: “É que me ia levar cházinho à noite. Usava um xaile dos 

antigos.” (E73) e “Tenho uma boneca de trapos que a minha avó me fez. Gosto de a 

mostrar a elas (netas).” (E40). Valorizam vários aspectos nas suas avós: “Defendia-me 

quando a minha mãe me vinha bater e metia-se no meio.” (E26), “Ela contava as suas 

histórias, ia à missa sempre juntas, a gente as duas.” (E42), “Ensinava a jogar à bola, 

ao pião e ao esconder.” (E49), “Protegia-me muito. Ela é que me ensinou a História de 

Portugal, estudava comigo e enquanto eu não sabia as coisas eu não saía dali.” (E75) e 

“Ajudava-me a rezar, a fiar com o fuso…” (E100). Muitas avós projectam-se nos netos 

através das imagens que têm das suas avós: “E quero que os meus netos me vejam como 

eu via a minha avó” (E33) e “Eu acho que as avós têm muito a que se dedicar na vida 

de um neto… Eu acho que a minha avó fazia de uma maneira que a gente sentia; e eu 

acho que os meus sentem.” (E49). Relativamente à distância geográfica verificaram-se 

situações de proximidade e de distância: “Ela morava mesmo nesta casa em frente” 

(E35) e “As avós moravam longe: Era tudo muito desviado, era só de tempos a 

tempos.” (E46). Muitas avós gostavam das suas próprias avós e estas também gostavam 

das netas: “Gostava muito dela. Ela sempre viveu aqui.” (E7), “Eu adorava a minha 

avó. Ela era Linda e era mesmo uma jóia de pessoa.” (E33), “A minha avó também era 

muito querida para mim. Muito querida!” (E25) e “Ela era mesmo muito boa para 

mim.” (E99).  
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Relativamente às diferenças em relação às suas avós, afirmam: “Naquele tempo 

havia mais necessidade; elas aproveitavam a roupa e faziam outras coisas.” (E76), “A 

gente respeitava mais naquele tempo do que os de agora.” (E96), “Antigamente era 

muito diferente: não havia nada dessas coisas que há agora, nem de brinquedos. Não 

havia carros para passear.” (E86), “Eles não faziam vontades nenhumas, era tudo 

muito rigoroso.” (E83) e “A minha avó não era muito pachorrenta. Era muito amiga de 

dar com uma caninha nas perninhas.” (E16). 

A Relevância do papel remete para o que as avós consideram ser mais 

importante no seu papel. O amor incondicional, a vinculação, o mimar e a 

permissividade revelam-se nos seus diálogos: “É ter um amor infinito, e um amor de 

perdoar sempre e estar sempre pronta a acarinhar e a aceitar.” (E78), “Nosso Senhor, 

que se for para me matar um neto ou uma neta, então antes me leve à frente!” (E88), 

“Porque quero-lhe um bem, um bem fora do normal” (E100), “Esta neta que eu estou a 

criar chama-me mãe. Eu às vezes antes quero que ela me chame mãe.” (E65), “As avós 

fazem sempre mais as vontades” (E92), “Mas eu acho que não estrago nada dando um 

miminho ou outra coisa.” (E28), “Tudo o que ela diz a gente acha graça. Tudo o que 

ela faz, a gente acha graça. É demais, que não se devia achar. Mas é de consolar.” 

(E100), “Não é só fazer as vontades mas também dar-lhe carinhos, que é o que eles 

precisam.” (E15), “Também não fazer as vontades todas, porque também estraga a 

criança.” (E82). As avós apoiam os netos e ajudam-nos: “Só não tenho posses de dar a 

eles. Mas quando eu tenho, dou coisas a eles…” (E8), “E dar aquilo que eu não pude 

ter. Aqueles que eles precisam.” (E94) e “Fazer tudo o que tenho ao meu alcance e o 

que posso dar.” (102). 

 A transmissão geracional quer quanto ao ensinar, quer quanto ao educar 

ou ao comunicar são aspectos muito referidos pelas avós. As avós gostam de ensinar. 
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“Já gosto de ensinar à mais velhinha. E o que sei, ele vai respondendo.” (E40). Educar, 

também educam e têm perspectivas diferentes sobre como fazê-lo: “Dar-lhe um 

bocadinho de educação porque é que os estamos a criar, temos obrigação de dar 

educação a eles. É educá-lo o melhor que possa.” (E68), “Ser avó é gostar dos netos, 

não é fazer as vontades todas!” (E36), “Se eu a primeira vez disser -isto não se faz, não 

se faz mais!” (E46), “Eles então ficam mais eu, mas sim, não… mas quando é para rir 

é para rir, quando é a sério é a sério!” (E96), “Eu, como sou uma avó nova, tento 

chamá-le a atenção do bem e do mal. Dizê-le, olha, não se faz isto, porque isto faz 

mal.” (E55), “…e fazê-los compreender as coisas que tem que ser.” (E79), “Ela não 

percebe. Provavelmente não percebe. Mas eu sei que falando hoje, falando amanhã, 

falando depois…” (E14), “E brigo com elas e dou uma palmadinha.” (E29), “Eu então 

repreendo bem.” (E96), “Eu acho que não se pode ralhar àquilo…” (E14), “Não 

brigar com eles.” (E26) “Que não deve bater.” (E29) “Tento fazer de acordo com a 

idade dela.” (E14), “Educá-los e levá-los aos tempos modernos.” (E54), “Naquela 

onda de irritabilidade ela foge e como eu não lhe ligo nenhuma, para não contrariar as 

atitudes da mãe…”. Conviver permite também a transmissão. “E conviver com os avós, 

para saírem e isso tudo, é muito importante para eles! Estamos lá sempre presentes.” 

(E37), “Tenho sempre boa disposição para conversar com eles.” (E49), “Eu acho que 

tudo aquilo que é transmitido vai ser importante para ela, mais tarde, no futuro.” (E4), 

“E ensinar o que é direito e o que é dever.” (E45), “Claro que uma pessoa também tem 

uma certa formação, certos princípios para também ajudar os netos.” (E75), “É o 

afecto, vai ficar marcado. É isso que eu acho que devo transmitir a ele.” (E20), “E 

mesmo para o desenvolvimento dele, para a sua auto segurança e confiança…” (E20), 

“Liberdade! Não a liberdade de fazerem mausuras, mas a liberdade de saberem vestir, 
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de se saberem apresentar, isto tudo.” (E54), “…atenção que eles querem, as mães 

estão cansadas e não têm este…” (E24). 

Quanto ao auto reconhecimento do seu papel, as avós reconhecem que “Uma 

avó é muito importante na vida dos netos. É muito importante para os netinhos.” (E37), 

“Uma avó é tudo de bom para o neto!” (E67), “Acho que uma criança que foi criada 

com os avós, que é diferente. A creche não tem o amor dos avós.” (E59), “A mulher 

sente-se mais completa.” (E77) Podem ajudar os pais colaborando nas tarefas do dia-a-

dia, fornecendo ajuda financeira, aconselhamento e favorecimento da parentalidade 

“Não sou uma pessoa rica, não tenho grandes coisas, mas ajudo naquilo que posso e eu 

acho que o facto de tomar conta deles e de os ajudar… estou aqui quando vocês 

precisarem de mim.” (E33), “O mais importante é cuidar deles. Se a mãe se vê aflita ou 

qualquer coisa, cuidar dele.” (E87), “No caso deles, ajuda. Porque sempre é um 

mealheiro, não é?” (E11), “Eu acho que se fosse para botar estes três filhos fora, a 

pagar, não valia a pena trabalhar. Eu não levo dinheiro. Eu tomo conta deles mas é 

porque eu quero, não é obrigada.” (E105), “Vou a um lado qualquer e é raro não 

trazer…vejo umas calças, vou buscar; vejo uns sapatos, vou buscar.” (E62), “Dar 

conselhos aos filhos e tentar fazê-los ver.” (E33), “E transmitir a segurança, que os 

pais muitas vezes não estão preparados.” (E14), “Quero que eles gostem de mim, mas 

quero que eles gostem mais deles (pais) do que eles de mim ainda. Quero que eles 

gostem dos seus pais. Mãe é mãe e pai é pai.” (E35), “Muitas vezes eu ajudo porque sei 

que vai ficar aliviada e eu sei que quando ela fica mais aliviada vai ter mais tempo 

para se dedicar ao miúdo.” (E13). As avós valorizam a família. “Fui para a América. 

Custou-me imenso a separação da minha mãe. Telefonava, chorava assim que os meus 

irmãos foram para o Ultramar. Somos muito pegados. Ainda hoje em dia! Muito, muito, 
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muito! Dou muito valor à família!” (E33), “Pois é o amor que damos a ela. Tudo 

criado em família.” (E57). 

A categoria Identidade da avó traça aspectos que permitem identificar a 

individualidade das avós quanto aos seus intensos sentimentos pelos netos. O 

investimento afectivo nos netos traduz-se em sentimentos de afiliação e de pertença, 

frequentes no discurso das avós. “É uma segunda mãe, pronto! Parece que as coisas 

são duplas: a pessoa agora é avó e mãe ao mesmo tempo.” (E37), “Uma segunda vez 

mãe.” (E42), “Eu acho que não sou avó. Eu acho que sou é mãe. Sinto-me mais mãe do 

que avó… é uma mãe segunda vez.” (E61), “É como se fossem meus. Eu só não os tive, 

de resto… o papel da avó é praticamente o papel da mãe. Eu própria sinto-me mãe.” 

(E78). Sentimentos relacionados com alegria, amor, felicidade, amizade, carinho e 

cumplicidade são muito referidos. “…a gente gosta muito dos nossos netinhos, acha 

muita graça a tudo o que eles fazem. Mais do que aos nossos filhos.” (E2), “Ser avó é 

maravilhoso!” (E24), “Não há coisa mais linda do que a gente ser avós.” (E45), “Dar 

muito amor. Fico toda feliz. Sabe, dá-me uma coisa cá dentro, sou louca por eles, é 

uma coisa…” (E59), “Dar amor às crianças. De maneira que senti mesmo um orgulho 

de ser avó. E senti-me muito bem!” (E67), “Ser avó é uma coisa muito bonita. Uma 

criança que sai dum filho nosso, a gente adora.” (E100), “É dar-lhe o carinho. É ser 

amiga” (E15) “…uma ternura diferente.” (E13), “Eles precisam principalmente do 

carinho da avó” (E37), “Uma avó é uma amiga que ele tem ali.” (E86), “Mesmo a 

outra avó acha graça, porque ele vem até a mim e tem uma cumplicidade comigo 

diferente.”, (E20) “E sente-se feliz quando os netos estão felizes e sente-se triste 

quando eles estão tristes.” (E43). Os sentimento de realização, de utilidade, de doação, 

também estão presentes. “Eu já não posso viver sem ele. Muitas vezes digo que a razão 

de eu viver é este rapaz.” (E45), “Sinto-me orgulhosa de ter conseguido cuidar dele.” 
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(E48), “Eu estou realizada como avó.” (E53), “É uma coisa que parece que a gente 

não precisamos de mais nada na vida.” (E54), “A gente parece que ficámos mais 

novos. Sinto que estamos jovens” (E78), “Acho-me mais leve, mais feliz para estar com 

eles desta maneira.” (E88), “Agora que fiquei sozinha, invisto tudo nele.” (E11), “É 

dar tudo incondicionalmente.” (E12), “Eu não tenho mais para dar a eles porque só 

tenho a quarta classe. Mas sinto que o pouco que eu tenho ainda sobra para dar a 

eles.” (E49), “Sinto que ainda sou útil, que não estou já acabada, que já passou, que já 

não se usa.” (E4). 

A noção de continuidade acompanha as avós. “Acho que tenho feito alguma 

coisa para os marcar e para eles se lembrarem de mim.” (E28), “É sempre uma boa 

recordação dos seus tempos de criança com a sua avó.” (E68), “Mas eu estou sempre a 

amanhar maneira de ele gostar sempre de mim!” (E83), “Eu gostaria de experimentar 

ser bisavó para ver qual era a diferença…” (E77). 

As avós têm um estatuto involuntário. “É uma coisa que me aconteceu na vida. 

Eu não pedi para acontecer na vida.” (E14) e sentem-se susceptíveis quando os netos 

sofrem. “Mas parte-me o coração quando a mãe lhe ralha.” (E14), “E os pais atirem à 

gente por causa deles e a gente fica ofendidas.” (E41), “ Por exemplo, eu quero brigar 

com ela, mas não gosto de ouvir nem o pai nem a mãe brigar. E no entanto, quando eu 

era mãe, eu não me importava nada!” (E31), “Já não gosto de ver (os pais baterem). E 

eu sinto aquilo… agora a gente vê as crianças com outros olhos.” (E25). 

A identidade da avó passa pelo reconhecimento do seu papel. “Acho que as 

crianças criadas com as avós têm mais carinho. São mais queridas. Nos colégios não 

podem fazer o que a gente faz. Não pode ser. Elas por muito que queiram, não podem 

fazer o que a gente faz!” (E48), “É aquela figura que nós temos como ponto de 

referência. É aquela figura que eu sempre gostei muito, que era meiga, carinhosa e 
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boa.” (E53). “O mais importante é aquela alegria de ter uma pessoa do meu sangue.” 

(E6), “É o sangue que chora um pelo outro.” (E82). 

As avós frequentemente estabelecem comparações. Seja com a parentalidade, 

com os filhos quando crianças ou mesmo em relação aos próprios netos. “Não trato 

melhor do que a mãe. Mas para mim, acho que sim.” (E34), “Parece que tinha mais 

amor a eles do que a mãe.” (E86), “A avó parece-me que tem mais cuidado do que a 

mãe.” (E106), “Quando era com os meus filhos não era tão paciente.” (E15), “O meu 

filho às vezes diz: a mãe quando era connosco não facilitava tanta coisa.” (E16), 

“…isto recordava-me as filhas quando eram pequeninas.” (E61), “Eu acho que não 

soube apreciar os meus filhos como estou a apreciar os meus netos.” (E78).  

O ciclo de vida em que as avós se encontram, determina o confronto com vários 

sentimentos. As perdas, solidão, reforma, ninho vazio, perenidade, velhice e doença são 

referências que podemos encontrar no discurso das avós. “…também perdi um filho 

muito novo. Perdi um marido, muita coisa!” (E11), “Mas era uma dor muito grande. 

Era a alegria dele nascer, mas a dor ainda estava muito recente (perder o marido).” 

(E96), “Os filhos casam-se, ficamos muito sozinhos” (E16), “Faz-me companhia 

durante o dia para eu não estar sempre aqui sozinha.” (E44), “A gente reforma-se…” 

(E15), “Tenho pena é de não poder ainda melhor.” (E71), “Estamos mais velhas e sem 

poder.” (E41), “Já estou noutra condição da vida.” (E7), “Mas só de pensar que a 

nossa filha, que veio de nós, tem uma coisinha que a gente já não pode ter!...” (E14), 

“Passou tão depressa a minha vida, que eu não os sinto. Como é que passou tão 

depressa?” (E33), “A gente já viveu muito. Já viu muitas doenças e parece que fica a 

preocupar-se mais.” (E35), “A vida é sempre a subir degraus e assim é mais um degrau 

que eu consegui alcançar, que foi ser avó!” (E77). 
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Que condições são necessárias para se ser avó é o que a categoria Atributos das 

avós identifica. Paciência, meiguice, bondade, disponibilidade e flexibilidade são 

apontados pelas avós. “Ser boa para eles.” (E7), “Criá-los com carinho.” (E79), “Ser 

uma avó meiguinha.” (E12), “Ser mais paciente.” (E15), “As avós têm mais pachorra 

porque já criaram os seus.” (E86), “Contar histórias, que eles gostam de ouvir.” 

(E97), “Agora é com mais calma.” (E34), “Também a disponibilidade é outra. Quando 

somos novas não temos tempo.” (E36), “Tenho tempo.” (E69), “É outra maneira de 

viver o tempo. A gente brinca com eles e vive com eles diferente.” (E78).  

As avós têm outros atributos que se relacionam com a responsabilidade, a 

protecção e a preocupação. “A responsabilidade é a dobrar.” (E10), “Uma avó é uma 

responsabilidade de criar uma menina.” (E69),“Porque eles são pequeninos, não se 

sabem defender.” (E90), “Não quero que nada lhe toque.” (E72), “Mais preocupação. 

Estou sempre a dizer para eles não correrem.” (E108), “A gente está sempre com 

preocupação. Não queremos que pensem que é descuido nosso.” (E10).  

As avós preocupam-se em não se intrometerem na vida dos filhos. “Estava 

inquieta, mas nunca dizia nada, porque cada um é que governa a sua vida.” (E13) 

“Eles é que mandam nas suas casas. Eu não me meto na vida deles.” (E33), “E depois 

se for dizer alguma coisa eles ficam…” (E25), A experiência de vida confere-lhes 

maturidade. “Já vemos a vida de uma maneira diferente, de quando somos novas.” 

(E7), “A vida ensina-nos; é uma escola, não é?” (E12), “Realmente quando a gente 

somos avós, a gente amadurece mais!” (E24). 

Os Factores de stress encontrados nesta categoria foram os seguintes: 

responsabilidade, medo, preocupação, agitação e limitação. “Mesmo Nosso Senhor tem-

me dado forças para eu poder ficar com ela.” (neta doente) (E31), “Uma criança é uma 

preocupação muito grande!” (E96), “E está-me a dar muito susto! Agora tudo me 
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assusta.” (E26), “Eu tenho mais medo é deles adoecerem. Tenho medo é de tudo!” 

(E90), “Estou sempre com medo, não vaias praqui, sempre, sempre, muito atenta a 

ele.” “É uma preocupação muito grande, muito grande! Até talvez seja porque eu sou 

doente, também, de nervos.” (E54), “Se acontece uma coisa qualquer…fico nervosa.” 

(E84), “Também queixo-me muito da cabeça. Quando eles se vão embora parece que 

tenho a cabeça toda a fugir. É um desassossego muito grande. A minha cabeça parece 

que já não quer isso.” (E46), “Gosto muito de crianças, só que é quando eu me 

apetecer, não é assim. Vejo-me obrigada a estar sempre com eles. Já não tenho 

pachorra.” (E46). 

 

5.3 - ESTILOS DE VIDA SAUDÁVEIS 

A área Estilos de vida saudáveis identificou seis categorias: Actividades do 

quotidiano, Actividade física, Relação, Cuidar, Actualização da informação e Promoção 

através dos pais.  

A categoria Actividades do quotidiano apontou a alimentação, a higiene o sono 

e o brincar como actividades que as avós pensam ser importantes para a promoção de 

estilos de vida saudáveis. 

Dos seus pontos de vista, ter uma alimentação correcta, refeições a horas certas 

e comida que o neto goste, são questões de destaque: “Ter bons hábitos de alimentação. 

E ter uma alimentação o mais variável possível …com tudo fresquinho.” (E12), “Fazer 

alimentação correcta, tudo o que o pediatra manda.” (E34), “É comer coisas que 

sejam boas e o que não prestar não se come.” (E58), “Dar uma alimentação adequada 

para eles. Nada de muitos fritos, dessas coisas de aperitivos, nem chocolates, nem 

coisas doces.” (E67), “Dar-lhe comida a horas certinhas” (E23), “Gosto muito das 
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refeições terem a sua hora estabelecida. Não gosto de refeições muito dispersas umas 

das outras.” (E89), “Dar para comer o que puder e que ela goste.” (E42).  

Na higiene valorizam a higiene pessoal e a limpeza: “Tudo com limpeza. Saber 

o que é que é sujo, o que é que deve fazer e o que é que não deve fazer.” (E35), 

“Cuidar bem dela na higiene.” (E46), “As mãozinhas dela lavadas.” (E74), “A cuidar 

da sua higiene; como lavar os seus dentes.” (E103), “Andar sempre com ela bem 

limpinha, para ela não ter doenças.” (E107).  

Quanto ao sono destacam: “Dormir a horas; também se dormem menos ficam 

irritados.” (E12), “Ter que dormir a horas certas, não deixar ver televisão.” (E63), 

“As horas de dormir…eu digo que a criança tem que ter doze horas de sono.” (E14), 

“O descanso, o repouso… para a parte intelectual se desenvolver.” (E53), “Que ela 

acorda… e embora esteja na hora de comer, deixo-a acordar bem.” (E80).  

O brincar também é importante: “Estimular a parte intelectual com livros, 

certos brinquedos que são educativos.” (E53), “Conversar para ela se desenvolver, não 

é? Brincar com ele.” (E66), “A própria leitura também é importante.” (E75), “Outra 

criança para ter convívio, para brincar, para as suas brincadeiras.” (E89), “A gente 

tem que deixar, não estar sempre a prendê-los. Eles têm que se criar livres, não estar 

sempre: não se mexe aqui, não se faz aquilo. Sempre amarrados, sempre amarrados, 

não pode ser!” (E36).  

Quanto à categoria Actividade física as avós consideram relevante praticar 

desporto e passear no exterior e na natureza. 

Para as avós o praticar desporto tem o seu lugar: “Estimular o físico para ter 

um físico saudável.” (E53), “Exercício físico é muito importante e ele pratica muito. 

Anda na natação, que é benéfico para a asma.” (E75). 
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Passear no exterior e na natureza é também enfatizado pelas avós: “Brincar na 

rua, ao ar livre. O contacto com a natureza, com os animais, também.” (E20), “Deixa a 

criança brincar. Há pessoas que não deixam as crianças brincar para não sujar. Deixa 

a criança brincar! Se se sujar, há-de-se lavar!” (E36), “Dar um passeio com eles. Vou 

à praia de banhos.” (E61).  

A categoria Relação destaca o ambiente relacional, a 

predisposição/disponibilizar tempo e a educação. 

Quanto ao ambiente relacional as avós enfatizam a harmonia familiar: “O bom 

ambiente. Tudo depende da harmonia familiar. Se houver, a criança come bem, brinca 

bem.” (E14), “Ambiente de paz e amor.” (E89), o equilíbrio familiar: “Harmonia, paz, 

sentirem-se amadas.” (E90), “Terem este ambiente que aqui têm em minha casa. Há 

um grande respeito por todos, todos falam, cada um na sua hora de falar. Aqui é um 

ambiente calmo.” (E94), “Não haver grandes desequilíbrios emocionais.” (E16), “E 

também não estar só a bater.” (E46) e as relações de afecto: “Que ele tenha muito 

carinho, muito amor.” (E15), “Tudo para que ele seja feliz, não chore muito…é dar 

muito carinho. E muita amiga (abraço).” (E90), “As vontadezinhas também se 

fazem…” (E97). 

No que concerne à predisposição/disponibilizar tempo, as avós declaram: “Às 

vezes deixo tudo da mão para brincar com ela!... Uma boa avó há-de ter uma vida 

saudável: a atenção e tudo!” (E19), “Tiro muito tempo para brincar com os meus 

netos.” (E23), “Tiro todo o tempo possível para eles. Tudo o que eu posso” (E103). 

A propósito de educação, consideram: “E também ter as suas regras, isso 

também é muito bom.” (E12), “Eu digo sempre aos meus filhos - a educação vem é de 

casa!” (E39), “E ensiná-le a ser sincero com todos, a transmitir sempre a verdade e 

não levar a criança a crescer na base da mentira.” (E55), “Dar tudo o que ele 
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merecer.” (E68), “Não se deve dar tudo a uma criança. Ensiná-lo a renunciar, para ele 

poder ser saudável.” (E77), “Não gosto que eles falem alto. Ou de fazerem porcarias à 

mesa… mas saberem estar na mesa e saberem estar diante de gente.” (E79), “Dar o 

ensino é saber falar com eles e falar baixo.” (E94).  

Na categoria Cuidar encontram-se as seguintes subcategorias: tomar conta, 

segurança, saúde física, saúde mental e perspectivar o futuro. 

Relativamente a tomar conta, destacam-se a organização do ambiente: “Para 

ser saudável tem que ter o ambiente bem organizado.” (E18), ter paciência: “E a gente 

precisa pachorra para tratar dela. Pachorra!” (E26), “Precisa muita paciência.” 

(E80), tratar bem, ter empenho e amar: “Fazer tudo o que estiver ao meu alcance, 

sacrifícios, para que ela tenha uma vida saudável.” (E30), “Fazer tudo o que puder, o 

que estiver ao meu alcance.” (E34), “É cuidar o mais que posso.” (E48), “Ter um bom 

apoio.” (E62), “Estar sempre com ele, com empenho.” (E106), “Ser bem criadinha.” 

(E107), “Dar-lhe amor, dar carinho, dar tudo!” (E32) e “Adoro este netinho!” (E68). 

Para as avós cuidar com segurança, também inclui vigilância e prevenção: 

“Como avós temos uma atenção dobrada. É tudo atenção para ela.” (E9), “Protegê-lo 

sempre de todos os perigos…defendê-lo de tudo!” (E67), “É olhar por ele, para ele não 

apanhar nada e não ter azar nenhum.” (E72), “Não quero que lhe aconteça nada nem 

que ela fique doente. Estou sempre preocupada para ela não cair ou não se magoar.” 

(E19) e “Desviar tudo o que faz mal, para que ela tenha mais saúde. Para que não 

precise de tratamentos repentinos urgentes.” (E68). 

 A saúde física é referida nos seguintes termos: “Depois é todo o meio em que 

vivemos, porque está muito complicado e eu não vejo o mundo assim muito risonho 

para se ter uma vida saudável.” (E28), “Ele ter um ambiente bom, um ambiente 

saudável. Ser criado num ambiente em que as coisas de roda estejam em condições de 
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ele estar.” (E59), “Que ele tenha saúde para crescer, para ser um homenzinho” (E8), 

“É muito importante a saúde.” (E27), “Fazer tudo o que puder para ela não ficar 

doente.” (E42), “Se tiver problemas é ir ao médico. O médico é que sabe ver o que é 

isto.” (E63) e “Vida saudável é uma vida boa, dar o que lhe faz bem.” (E68). 

As avós também têm preocupações quanto à saúde mental: “A parte 

psicológica ajuda muito. Fazer brigas à frente vai condicionar. O casal pode muito bem 

dizer o que quer, mas longe dos filhos.” (E14) e “Evitar que ele assista a quando a 

gente está mal dispostos, conversas que os adultos têm entre si. Evitar que eles ouçam e 

assistam. Isso não é saudável para eles.” (E20). 

A perspectiva do cuidar relaciona-se de algum modo com perspectivar o futuro 

dos netos: “Porque eu acho que mais tarde pode ter resultados na saúde dela, tanto 

física como mental.” (E4), “E que mais tarde não diga: foi a minha avó que teve a 

culpa, mas que diga, a minha avó foi preciosa na minha educação ou na minha 

realização.” (E30), “Saberem agarrar aquilo que vão tendo – primeiro a pré e depois a 

escola. Terem alguém, pelo menos, e ir subindo devagarinho.” (E62), “Que tenha uma 

vida melhor que a que os pais tiveram.” (E80) e “Para ele seguir um estudozinho, para 

ele ter um futurozinho, uma coisinha na sua vida, já que os meus filhos não tiveram.” 

(E91). 

Perspectivar o futuro dos netos inclui também o seu aconselhamento: “Fazer 

ver as coisas para quando elas forem grandes saberem que estão a fazer as coisas 

direitas.” (E9), “…orientar o melhor possível” (E10), “Era ele ter muito juízo quando 

fosse grande, para se desviar das más companhias e de levar uma vida assim de 

inteligência, mas com todas a sua inteligência.” (E54) e “Para ela ser boa pequena, ser 

obediente, que ouça os conselhos. Gostava que ela ouvisse os conselhos da mãe e do 

pai. E que ela não andasse em más companhias.” (E108). 
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Actualização da informação e Promoção através dos pais são categorias que 

manifestam preocupações das avós. Quanto à informação: “Esta coisa da 

televisão…aparece tudo a explicar coisas.” (E2), “A gente não tinha televisão como 

agora, mas eu tinha um radiozinho. Era muito curiosa. A gente agora vai-se 

actualizando porque já há outras coisas.” (E35), “Eu não sabia. Também agora é que 

vou sabendo pela televisão. Gosto muito de ler.” (E40) e “Leio o que aparece por aí.” 

(E47). Já no que respeita aos pais: “Dizer aos pais: vocês não devem fazer isto, ter 

algumas atitudes para depois quando for uma pessoa mais adulta ser uma pessoa que 

se faça compreender.” (E67) e “Às vezes ralho muito com a mãe. Com isso eu não 

concordo de eles darem muita porcaria de aperitivo. Eu alerto os pais, se a menina tem 

isto ou tem aquilo.” (E74).  

 

5.4 - ALIMENTAÇÃO  

 Relativamente à alimentação verifica-se que os alimentos que as avós com mais 

frequência fornecem aos seus netos são os iogurtes, fruta variada e pão, que comem em 

refeições diversas. A sopa – prato principal e o mais importante para elas – é feita 

habitualmente com muitos vegetais e por vezes enriquecida com carne ou peixe. 

 Constata-se que as avós têm a preocupação de dar carnes variadas e que as 

alternam com o peixe. Hidratos de carbono como o arroz, massa e batata são 

apresentados com uma frequência moderada. Os ovos apresentam uma baixa frequência, 

por reconhecerem que a sua ingestão frequente é prejudicial. Guloseimas e aperitivos 

apresentam uma frequência inferior à média. As avós reconhecem os seus malefícios e 

evitam oferecê-los com muita frequência.  

A água e o leite apresentam a frequência superior de ingestão de líquidos, 

seguida de sumo, com uma frequência um pouco inferior.  
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Observa-se que nesta faixa etária as avós têm preocupações com a qualidade e 

diversidade da alimentação dos seus netos, utilizando diversas estratégias para 

conseguir que se alimentem bem. Com frequência, os alimentos vêm preparados de casa 

dos pais embora as avós utilizem os seus recursos para colmatar faltas. Destaca-se a 

confecção das sopas feitas pelas avós. 

 

5.5 - HIGIENE 

Quanto à higiene constata-se que todas as crianças usam roupa lavada todos os 

dias, que pode ser substituída mais do que uma vez. Lavar as mãos dos netos e lavarem-

nos quando se sujam são também rotinas que apresentam uma elevada frequência nos 

hábitos das avós. 

A frequência com que os netos tomam banho geral e lavam os dentes é inferior à 

média. No geral, são tarefas que estão sob a competência dos pais, que as delegam nas 

avós apenas quando têm necessidade. Lavar os dentes é um hábito que começa a ser 

praticado também na casa das avós, quer porque os netos o desejam quer porque as avós 

percebem a sua necessidade.  

 

5.6 - SONO 

Sobre o sono verifica-se que a frequência média é superior relativamente a 

dormir no quarto (na cama das avós, dos pais ou em quarto próprio), a dormir durante 

muito tempo (mais de duas horas) e a seguir às refeições.  

A frequência é inferior para dorme quando tem sono, dorme diante da televisão e 

não dorme. As avós referem que naquelas idades e na altura do ano em que foram 

realizadas as entrevistas (Verão), começava a ser difícil pôr as crianças a dormir. 

Algumas usam como estratégia adormecer a criança com a televisão ligada. 
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5.7 - AUTONOMIA 

Relativamente à autonomia a frequência média é superior para bebe sozinho, 

veste-se com ajuda, realiza tarefas sem ajuda e come na mesa dos adultos. De facto, 

nesta idade já todas as crianças bebem sozinhas e fazem-no com competência. Já se 

despem com facilidade, mas não são capazes de o fazer sozinhas, pelo que a ajuda das 

avós é permanente. As crianças apresentam níveis de linguagem compreensiva que lhes 

permite realizar tarefas sem ajuda, facto que nesta idade é muito apreciado por elas. As 

crianças são integradas nas rotinas dos adultos, por isso é muito frequente juntarem-se à 

mesa dos adultos nas horas das refeições.  

A frequência média é inferior para bebe com ajuda, come com brinquedos para o 

distrair, come na sua cadeira e come à frente da televisão. Confirma-se a tendência de 

autonomia destas crianças e salienta-se que as avós praticamente não utilizam 

estratégias alternativas para aliciar a criança a comer (brinquedos e televisão). 

 

5.8 - ACTIVIDADE FÍSICA  

Verifica-se que a frequência média é superior para anda de um lado para o outro, 

brinca no quintal e anda no triciclo. As avós não limitam os espaços das crianças, 

adaptam-no, se for o caso, e permitem que se movimentem à vontade. O quintal é um 

espaço de movimento por excelência, quer para acompanhar as avós nas suas tarefas 

domésticas, quer para brincarem livremente, com triciclos, com animais ou 

simplesmente no exterior.  

A frequência é inferior para ir ao parque ou ao jardim. Deslocações muito para 

além do espaço da casa da avó ou circunvizinho não são fáceis devido às suas 

obrigações relacionadas com as lides caseiras. Por outro lado, é uma actividade que se 

afigura decorrer mais sob o domínio dos pais.  
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5.9 - BRINCAR 

A propósito do brincar, constata-se que a frequência média é superior para 

brinca com os adultos, brinca com brinquedos, brinca onde quer que a avó esteja e a avó 

brinca com ele. De facto, o mundo destas crianças é bastante circunscrito aos adultos, 

em particular às avós, que se dispõem a brincar com os netos e a fazer-lhes companhia 

permanente. Já brincam com brinquedos, em lugar próprio, no quintal ou a ver na 

televisão os seus programas preferidos. A este respeito, mereceu destaque a preferência 

das crianças pelo visionamento de touradas (à corda e de praça) e Bailhinhos de 

Carnaval (manifestações de puro teatro popular), manifestações culturais muito 

arreigadas e específicas do povo desta ilha Terceira. Constata-se ainda que brincar no 

quintal é um privilégio e símbolo de qualidade de vida.  

Frequências inferiores são apuradas para brincar no parque, no computador, 

fazer jogos e ver vídeo/DVD. Como foi referido, as crianças não estão circunscritas a 

espaços limitados. O parque já não é utilizado para brincar e a própria criança já não o 

aceita. Poucas utilizam o computador, ainda que relatos das avós permitam evidenciar 

que o contacto com a informática é uma realidade. As crianças são atraídas pelo 

computador sempre que a ele podem aceder e as avós procuram adaptar-se a este novo 

meio. Fazer jogos não é muito frequente na casa das avós. Jogar é sobretudo uma 

competência que se desenvolve em casa dos pais. Mas, ver livros, riscar e pintar, 

embora não muito frequentes, são referidos com alguma persistência. Nesta idade os 

interesses das crianças alargam-se e as solicitações começam a aparecer. No domínio 

“ver livros”, muitas avós interessam-se por esta actividade. Reconhecem que é 

importante para estimular a linguagem e para a aprendizagem em geral. Passar filmes 

em vídeo ou DVD não é uma opção frequente das avós. 
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5.10 - RELAÇÃO 

Apresentando-se a frequência média superior para conversa sobre as coisas, 

acarinha-o e faz-lhe brincadeiras para rir, constata-se que a relação das avós se faz de 

muita interacção, de muito diálogo e escuta, em que se entrecruzam a brincadeira, os 

carinhos e os afectos. Embora com pouca expressão, gostam de cantar canções do seu 

tempo, contar histórias infantis e mostrar livros e fotografias aos netos.  

A frequência é inferior para castiga-o, bate-lhe, lê-lhe histórias, conta-lhe 

histórias do seu tempo e da família. Como estratégia educativa as avós não batem nem 

recorrem a castigos. Apenas se zangam e mesmo assim, com pouca frequência. Não é 

da natureza das avós fazerem as crianças sofrer, embora reconheçam a importância da 

disciplina na educação. Não costumam ler histórias, antes mostram imagens e contam a 

partir das imagens dos livros. Por acharem que a criança ainda é pequena, não contam 

histórias – do seu tempo, da família e infantis, embora nos relatos das avós se 

identifique o emergir destas abordagens.  

 

5.11 - SEGURANÇA 

Quanto à segurança verifica-se que a frequência média é superior para as 

tomadas de electricidade estão protegidas, as panelas quentes estão à frente do fogão, a 

criança anda à sua volta quando cozinha e as portas da rua estão trancadas.  

As avós preocupam-se com a segurança das tomadas eléctricas, tapando-as de 

diversas formas, mas muitas confiam nelas próprias e na sua condição de cuidadoras de 

netos pequenos, para não o fazerem. Durante a confecção de alimentos é frequente os 

netos andarem à volta da avó, embora muitas refiram que procuram que a criança durma 

nessas hora. Do mesmo modo, o fogão é utilizado sem a preocupação constante do 
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recurso às bocas mais afastadas, exactamente porque as avós estão lá para tomar conta, 

como referem. 

Verifica-se que as avós trancam as portas da rua com alguma frequência. 

Reconhecem a perigosidade associada à conquista de autonomia pela criança e à 

ausência da noção de perigo característica da idade.  

A frequência é inferior para medicamentos e produtos tóxicos estão ao alcance 

da criança, bem como a criança tem acesso fácil a piscina, tanque, lago e poço. Nestes 

aspectos as avós não vacilam e acautelam-se convenientemente. São questões de 

segurança em que não transigem.  
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VI – CONCLUSÃO  

 

 Os resultados obtidos neste estudo permitem sintetizar um conjunto de aspectos 

relevantes sobre o papel dos avós na sociedade actual em geral e das avós cuidadoras 

em particular, na promoção de estilos de vida saudáveis juntos netos.  

A especificidade dos vários domínios da promoção dos estilos de vida saudáveis 

pode despoletar outras pistas de investigação. 

É nesse sentido que, em síntese, as conclusões se apresentam. 

 

6.1 - CONCLUSÕES 

 As avós deste estudo, cuidadoras de netos com dois e três anos, situam-se numa 

faixa etária que varia entre os 40 e os 76 anos de idade, com uma média de 55,8 anos. 

 Destas avós, 14% são viúvas e 2% divorciadas. O número de avós paternas é 

superior ao de avós maternas. A grande maioria não vive com os pais do neto, embora 

coabitem com filhos maiores e menores. Mais de metade das avós tem apenas a quarta 

classe e são donas de casa. 

 Quanto ao cuidar, as decisões que tomam no dia-a-dia alicerçam-se, em parte, na 

sua experiência enquanto mães, mas têm em consideração a vontade dos pais. Porém, 

são elas que tomam as decisões quanto ao cuidar dos netos enquanto estão sob sua 

responsabilidade.  

 Muitas das avós têm em casa filhos para cuidar e outros netos em tempo parcial. 

Cuidam dos netos porque as mães trabalham e porque manifestam vontade em fazê-lo.  

 Relativamente à sua saúde, a maioria das avós considera-se saudável, embora 

uma grande parte refira ter algum tipo de doença. As mais referidas são a hipertensão, a 
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artrose, a diabetes e problemas de coluna, o que as leva a tomar medicação com 

regularidade. 

 Os netos são maioritariamente saudáveis, embora se tenham identificado 

algumas crianças com patologias diversas. As avós contribuem positivamente para a 

saúde dos seus netos e acompanham a criança quando está doente e/ou hospitalizada. Os 

internamentos estão associados maioritariamente a doença, não tendo sido referidas 

situações de hospitalização por intoxicação e queimadura. 

 O estudo revela que relativamente ao processo de tornar-se avó, a maior parte 

das avós manifestou um grande desejo de o ser. O impacto da notícia variou entre a 

satisfação aquando do anúncio e a tristeza do confronto com uma gravidez na 

adolescência dos filhos. Para muitas avós a notícia era expectável. O momento em que 

se tornam avós desencadeia múltiplos sentimentos: alegria, contentamento, satisfação, 

felicidade, encantamento e também aflição, ansiedade, estranheza, tristeza e conflito. 

Sentir-se avó e ter os primeiros contactos com o neto/a é vivenciado de forma variada.  

 Quer tenham sido avós precocemente quer o tenham sido em tempo próprio, as 

avós referem ter havido evolução no seu papel de avó. 

 Consciencializar as influências recebidas das suas próprias avós permite-lhes 

valorizá-las e projectar nos netos aspectos das suas actuações. Recordam afectos 

recíprocos, apesar de vivenciados num outro tempo com características muito diferentes 

do tempo presente.  

 Quanto ao papel das avós, o que consideram relevante é o amor incondicional, a 

dispensa de mimos e o apoio aos netos. A transmissão geracional é referida quanto ao 

ensinar, educar e comunicar. As avós reconhecem a importância do seu papel na vida 

dos netos e na vida dos pais, quanto a aspectos como a ajuda instrumental, financeira, 
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de aconselhamento, de securização e de favorecimento da parentalidade. Valorizam a 

família e são repositório da respectiva memória.  

 A identidade das avós é reforçada por sentimentos de afiliação e de pertença, de 

alegria, amor, felicidade, amizade, carinho e cumplicidade. O investimento afectivo nos 

netos passa por indicadores de realização, de doação, de susceptibilidade e de 

continuidade. As noções de utilidade social, de estatuto involuntário e de 

reconhecimento, são identificadas nos seus discursos. Com frequência estabelecem 

comparações a propósito da parentalidade, das atitudes educativas e do estado de saúde 

da criança. A etapa do ciclo de vida em que se encontram determina o confronto com 

vários estados: perda, solidão, aposentação, envelhecimento e “ninho vazio”. A 

consciência da relação entre o tempo e a vida, é outro dado identitário para as avós.  

 Segundo estas avós, para se ser avó é necessário ter paciência, meiguice, 

bondade, disponibilidade e flexibilidade. São também determinantes atributos como a 

responsabilidade, a protecção, a preocupação e a maturidade. Não querem intrometer-se 

na vida dos filhos. 

 Os factores de stress decorrentes do cuidar identificados foram: 

responsabilidade, medo, preocupação, agitação e limitação. A perspectiva do cuidar 

relaciona-se de algum modo com perspectivar o futuro dos netos e aconselhá-los.  

 As avós diligenciam quanto à promoção de estilos de vida saudáveis através das 

actividades do quotidiano em que são enfatizadas a alimentação, a higiene, o sono e o 

brincar; preconizam a actividade física, promovida pela prática desportiva e pelos 

passeios e contactos com a natureza; empenham-se nos aspectos concernentes à relação, 

em particular no ambiente relacional, na disponibilidade e predisposição, e na educação; 

comprometem-se com cuidar, no sentido de tomar conta, promover a segurança e a 
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saúde e perspectivar o futuro dos netos; as avós cuidam ainda de actualizar a informação 

relacionada com estilos de vida saudáveis e com a sua promoção através dos pais. 

 Enquadrar os estilos de vida saudáveis nas práticas do quotidiano das avós de 

netos pequenos pressupõe identificar oito domínios: alimentação, higiene, sono, 

autonomia, actividade física, brincar, relação e segurança.   

 Quanto à alimentação, as avós manifestam preocupação em relação à qualidade 

e diversidade dos alimentos. Valorizam a alimentação saudável e as refeições tomadas a 

horas certas. 

 Relativamente ao sono promovem o descanso das crianças quer quanto à 

duração da sesta, quer quanto à qualidade do sono.  

 A autonomia é impulsionada pelas avós nas rotinas do quotidiano. Destaca-se o 

facto de comerem na mesa dos adultos, de realizarem pequenas tarefas sem ajuda, de 

beberem sozinhas e pretenderem vestir-se sem ajuda, no que são favorecidas. 

  Favorecem a actividade física ao não delimitarem zonas de interdição na casa, 

permitirem e estimularem as brincadeiras no exterior – andar de triciclo, jogar, brincar 

com animais, correr e saltar no quintal e na natureza. 

 Promovem a brincadeira despendendo muito do seu tempo com os netos. O 

brincar enquadra-se na relação, mas é menos valorizado enquanto factor de 

estimulação do desenvolvimento.  

 A relação desenvolve-se no quotidiano com muita comunicação e afectividade. 

Há preocupação na transmissão da herança familiar/cultural através do hábito de ver e 

mostrar fotografias. Ao nível disciplinar as avós evitam zangar-se. Raramente batem ou 

castigam. 

 Relativamente à segurança as questões directamente relacionadas com 

perigosidade estão salvaguardadas. Contudo, no domínio funcional a prática de 
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protecção é menor. As avós acham que estão sempre junto das crianças e que deste 

modo evitam acidentes. 

 Este estudo permite concluir, em síntese, que as avós cuidadoras contribuem 

positivamente para a promoção de estilos de vida saudáveis junto dos seus netos. 

 

6.2 - SUGESTÕES DE ACTUAÇÃO 

 Maior discussão e divulgação da temática.  

 Identificação dos avós que detenham um papel parental.  

 Produção e distribuição de material de apoio, designadamente sobre o 

desenvolvimento da criança e o papel parental. 

 Prover os avós de informação específica acerca das necessidades especiais do 

seu neto, através de rede de contactos.  

 Articulação entre serviços de saúde, segurança social e educação, com vista ao 

desenvolvimento de programas específicos de apoio às avós. 

 Atender às necessidades específicas das avós, nomeadamente às mudanças do 

seu estado cognitivo e das suas capacidades físicas. 

 

6.3 - RECOMENDAÇÕES PARA ESTUDOS FUTUROS 

 Estudo comparativo entre avós e creches, quanto à natureza do cuidar. 

 Estudo comparativo entre pais e avós no âmbito da promoção de estilos de vida 

saudáveis. 

 Estudos longitudinais sobre a promoção de estilos de vida saudáveis pelas avós 

em netos de vários níveis etários: primeira infância, idade escolar e adolescência. 
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