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RESUMO 

 

A investigação recente diz-nos que os avós são, depois dos pais, responsáveis 

pela socialização das crianças, pelo que tendem a contribuir de forma positiva para o 

seu desenvolvimento e que o papel dos avós na educação dos netos é um dos 

reflexos das mudanças estruturais a que a família tem sido sujeita, atingindo um 

patamar em que muitas vezes substituem os pais, no que diz respeito à educação e 

prestação de cuidados aos netos, sobretudo quando ambos os pais estão fora de casa. 

Este estudo teve como objetivo geral analisar os contributos dos avós no 

desenvolvimento psicossocial dos jovens e verificar em que aspetos se manifesta. A 

amostra é constituída por 219 jovens que frequentam uma escola do 2º e 3ºciclos, 

situada num bairro de autoconstrução, num concelho limítrofe do distrito de Lisboa.  

Pretendeu-se clarificar como é que os avós contribuem para a formação 

pessoal e social dos jovens e se se verificam diferenças entre jovens que têm e 

convivem com os avós e aqueles que não têm avós e, por isso, não convivem com 

eles (ou têm mas não convivem). Além disso quis-se mostrar as representações que 

os netos têm dos avós, bem como a forma como as relações intergeracionais podem 

ser diferentes em função do género, sabendo à partida que as avós são aquelas que 

mais interagem com os netos e que mais colaboram nas tarefas que, direta ou 

indiretamente, se repercutem no desenvolvimento e na formação pessoal e social dos 

netos. 

Utilizou-se uma abordagem quantitativa, em concreto um inquérito por 

questionário, com 11 Escalas tipo Likert, com o objetivo de avaliar a prestação de 

cuidados de avós a netos. 

Apontam-se como principais resultados o facto de as avós, sobretudo as avós 

maternas, surgirem não só como as figuras que mais cuidados prestam aos jovens, 

como estas serem aquelas que mais horas passam com os netos. Destaca-se o facto 

de os jovens deste estudo terem representações positivas sobre os avós, 

reconhecendo-lhes importância na prestação de cuidados e pelas interações, 
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reconhecendo a sua importância para o desenvolvimento dos netos, o que se 

repercute no seu bem-estar físico e psicológico.  

Verificou-se que os avós prestam cuidados aos netos nas várias áreas das 

atividades de vida diárias, como é o caso da alimentação, das situações de doença, na 

ocupação dos tempos livres e da disciplina, apresentando-se como figuras de 

referência em matéria de valores, de afetos e de prestação de cuidados.  

Parecem, então, ser bastante positivas as consequências da interação entre 

estas duas gerações, devendo manter-se, promover-se e estimular-se mais os 

contactos intergeracionais já que, de acordo com os resultados, a prestação de 

cuidados e o convívio trazem benefícios para ambos os intervenientes. 
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ABSTRACT 

 

Recent research tells us that grandparents are, after the parents, responsible 

for socializing children, so they tend to contribute positively to children's 

development and that the role of grandparents in raising grandchildren is a reflection 

of structural changes subjected by families, reaching a level in which they often 

replace the parents, in regard to education and healthcare of the grandchildren, 

especially when both parents are away from home. 

This study aimed to analyse the contributions of grandparents in the 

psychosocial development of young people and see in which aspects it manifests. 

The sample consisted of 219 children who attend school from the 5th to the 9th 

grades, located in a self-built neighbourhood, a bordering municipality in the district 

of Lisbon. 

Our intention was to clarify how grandparents contribute to personal and 

social education of young people and whether there are differences between young 

people who have and live with grandparents and those who do not have 

grandparents and therefore do not live with them (or they have but are not living 

with them). Furthermore, we wanted to show the representations that grandchildren 

have of their grandparents, as well as how intergenerational relations may differ by 

gender, knowing in advance that the grandmothers are the ones who interact most 

with their grandchildren and that further assist in tasks that directly or indirectly have 

an impact on development and personal and social education of their grandchildren. 

We used a quantitative approach, specifically a questionnaire with 11 Likert 

scales, divided into eleven items, with the aim of evaluating the care of grandparents 

to grandchildren. 

We point as main results the fact that grandparents, especially grandmothers, 

may arise not only as the providing figures that care the most about young people 

but also as the ones who spend more hours with their grandchildren. The main 

results highlight the fact that young people have positive representations about the 

grandparents, recognizing their importance in the care and in the interactions, 



 

xi 

 

recognizing their importance in his development, with consequent effects on their 

physical and psychological well-being. 

We concluded on positive representations of the elderly, verifying that 

grandparents provide care for grandchildren in several areas of activities of daily 

living, which is the case of nourishment, disease situations, in leisure and discipline, 

presenting themselves as reference figures for values of affection and care.  

It seems, then, that the consequences of the interaction between these two 

generations are very positive, and the intergenerational contacts should be 

maintained, promoted and encouraged to increase since, according to the results, the 

care and familiarity benefit both groups. 
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INTRODUÇÃO 

 

A criança é influenciada, ao longo da sua vida, por diferentes agentes de 

socialização, de entre os quais a família ocupa um lugar de destaque. A esta compete 

parte da tarefa educativa e socializadora, bem como a integração do sujeito na 

sociedade. Porém, como afirma Relvas (2004), a influência e autoridade dos pais 

tende a diminuir à medida que outros agentes socializadores começam a fazer parte 

da sua vida. Ainda esta autora esclarece a função interna e externa da família. Na sua 

perspetiva, à família cabe a prestação de cuidados e a socialização dos seus membros, 

dando algum destaque ao momento da saída das crianças para a escola, encarando 

este facto como que um “primeiro grande teste à capacidade familiar relativa ao 

cumprimento da sua função externa” (p. 114). 

A família é um espaço fundamental de reprodução social e cultural, mediador 

em relação aos sistemas sociais e culturais existentes. Em Portugal, a família é 

reconhecida como um valor central na qual desde sempre foi depositada a 

responsabilidade de educar os jovens. No entanto, o desenvolvimento económico, 

social e cultural, trouxe consigo profundas alterações a nível das estruturas familiares.  

Vivem-se, hoje, tempos de mudança e de acentuados contrastes. Os jovens 

que vivem nas cidades frequentam outras atividades além da escola. Vive-se uma 

época em que o lazer, os tempos livres e o ócio são repletos de atividades que os 

realizam sozinhos ou com os seus pares. E a família? Onde, quando e como se 

convive com a família? Haverá vantagens numa maior interação entre as várias 

gerações? É precisamente nesta conjuntura que o papel social dos idosos assume 

especial importância não só pelo seu préstimo, como também pela influência que 

poderá ter no desenvolvimento dos mais novos. 

“Os países escandinavos, que foram pioneiros nos lares para a terceira idade, 

estão a recuar nesta solução cómoda mas problemática a muitos títulos” (Oliveira, 

2004, p.194) e, embora muitas famílias ainda mantenham os idosos em casa, outras 

há que optam por institucionalizar os seus familiares mais velhos, em virtude de não 

lhes poderem prestar os cuidados essenciais, seja por falta de tempo devido a 

questões profissionais, seja ainda por falta de formação que, em muitos casos – 
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especialmente os dependentes - é de extrema importância, seja por falta de espaço 

devido à arquitetura das casas urbanas. Mas até nestes casos, em que a interação não 

é tão frequente, a figura dos avós existe na vida dos jovens. 

Com as alterações a nível demográfico que se têm verificado nos países 

desenvolvidos, há hoje um elevado número de idosos proporcionalmente ao número 

de jovens, muitos em idade ativa, que prestam cuidados aos netos, assumindo um 

papel crucial em termos de suporte para os pais.  

A Organização Mundial de Saúde refere que cerca de 15 milhões de crianças 

nascem, anualmente, filhas de adolescentes, pelo que há uma nova geração de avós, 

não necessariamente idosos e que, no fundo, são uma fonte de conhecimento e de 

apoio para estas raparigas (Veleda et al., 2006). 

Neste sentido, as famílias deparam-se com um contacto cada vez mais 

frequente entre gerações (Falcão et al, 2006). A questão que se coloca na presente 

investigação é exatamente perceber que benefícios ou constrangimentos advêm desse 

contacto, sobretudo entre avós e netos e que repercussões têm no desenvolvimento 

dos próprios jovens. 

Todos nós temos a nossa representação sobre os avós, a velhice e as 

expectativas sobre o modo como a relação entre avós e netos se poderá revelar 

positiva para o bem-estar quer dos mais novos, quer dos mais velhos. Acontece que a 

multiplicidade de razões para cuidar dos netos, conjugada com as diferentes situações 

de vida dos avós, permite antecipar níveis de satisfação que influenciarão o 

desenvolvimento dos netos. 

Os avós são, depois dos pais, responsáveis pela socialização das crianças, pelo 

que tendem a contribuir de forma positiva para o desenvolvimento infantil (Veleda et 

al, 2006). São os guardiões da moral e dos bons costumes na família, apaziguam os 

ânimos e medeiam as relações que esta estabelece com a comunidade (Dench, 2001). 

A criança é a perpetuação de uma linhagem, a passagem de um certo know-

how e um património que passa de geração em geração (Gauthier, 2002). Da parte das 

famílias, a criança sempre foi um investimento afetivo para os pais - facto 

comprovado por documentos escritos antes do século XVI – e, para muitas famílias, 

a criança continua a trazer vantagens de tipo instrumental, para uns enquanto 
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estatuto, para outros de privilégios económicos, para outros de esperança de 

concretizar projetos aos quais tiverem de renunciar (Montandon & Perrenoud, 2001).  

As relações dentro da família podem assumir caráter intergeracional, 

atendendo ao facto de muitos avós serem levados a ajudar os seus filhos - prestando 

cuidados aos netos - por exemplo em situações de trabalho fora de casa, de gravidez 

adolescente ou de divórcio. Para Oliveira (2011) as relações intergeracionais 

encontram-se relacionadas com as mudanças na sociedade e na própria família, tendo 

alcançado alguma maturidade teórica para se poder tornar em objeto de estudo, 

dando provas da sua importância, mostrando a influência que exerce sobre os dois 

grupos (avós e netos), acabando por comprometer indiretamente os outros 

elementos da sociedade. 

Passar para a terceira idade requer algumas adaptações, como por exemplo ter 

netos (Wattis & Curran, 2008) e os contactos intergeracionais revelam-se, assim, 

importantes não só do ponto de vista infantil como também em termos do próprio 

desenvolvimento humano, já que podem resultar em mudanças na qualidade de vida 

de avós e de netos (Veleda et al, 2006).  

No que diz respeito a Portugal, existem poucos estudos sobre as relações 

estabelecidas entre avós e netos, dos quais destacam-se os que foram levados a cabo 

por Rosa (1999), Camotim (2004), Queirós (2005), Costa (2005) e António (2010).  

Este parece ser um assunto relevante, ideia reforçada por alguns autores que 

referem a necessidade de se fazer investigação nesta área - nomeadamente na 

influência que os avós têm no desenvolvimento dos netos (Szinovacz, 1998; Veleda 

et al, 2006). 

Além disso acresce-se que a maior parte das pesquisas sobre este tema serem 

internacionais (Lopes, Neri & Park, 2005; António, 2010), sobretudo nos Estados 

Unidos da América (António, 2010), Canadá e Reino Unido (Dias & Silva, 1999; 

Dias & Silva 2003; Silva & Salomão, 2003 cit. por Falcão et al, 2006). 

Este trabalho apresenta-se em quatro partes. A primeira parte contempla uma 

retrospetiva da documentação relativamente ao tema que aqui se trata, servindo 

como base para uma abordagem consolidada ao tema. Na segunda parte é fornecida 

informação acerca das opções metodológicas, dos procedimentos, dos instrumentos 
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e da caracterização da amostra. Na terceira parte são analisados e discutidos os 

resultados obtidos, bem como os seus significados. Por fim, na quarta parte serão 

apresentadas algumas conclusões e reflexões pertinentes.  
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1. O FENÓMENO DO ENVELHECIMENTO 

 

 

1.1 Uma abordagem demográfica 

 

Desde a segunda metade do século XX que os países desenvolvidos se viram 

confrontados com um envelhecimento demográfico (Correia, 2003; Nazareth, 2009) 

cujo fenómeno se traduz numa maior percentagem de pessoas idosas. Para isso 

contribuíram não só os progressos da medicina, como também as melhorias em 

termos de condições de vida (Fontaine, 2000; Dench, 2001; Leandro, 2001; Curran & 

Wattis, 2008 Ballesteros-Fernandez, 2009), a diminuição da mortalidade infantil 

(Curran & Wattis, 2008), o aumento da esperança média de vida e o declínio da 

fecundidade (Ribeiro, 2001; Abreu & Peixoto, 2009). Consequentemente assiste-se a 

um aumento do índice de dependência dos idosos e a uma diminuição da população 

autóctone dos países europeus (Abreu & Peixoto, 2009). Portugal não se afasta desta 

tendência europeia e apresenta uma das maiores percentagens de idosos (Ribeiro, 

2001; Neto, 2004) comparativamente com a população ativa.  

“O aumento do Índice de Dependência de idosos está tipicamente 

associado a um aumento da pressão colocada sobre a população ativa no 

sentido de assegurar o sustento dos idosos dependentes através de 

mecanismos de solidariedade públicos ou privados” (Abreu & Peixoto, 2009, 

p.727). 
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Nazareth (2009) defende que a explicação para o declínio da mortalidade 

pode estar em fatores educacionais, sociais, económicos e sanitários ligados à 

medicina e que o declínio da natalidade seja o principal fator natural responsável pelo 

envelhecimento. 

“O aumento da longevidade traduz-se numa inversão da pirâmide 

demográfica familiar em que, ao contrário das épocas passadas, as gerações 

mais novas têm cada vez menos representantes, ao contrário das mais idosas 

que estão cada vez mais bem representadas” (Silva, 2001, p.30). 

Em 2009, a Comissão Europeia publicou no Demography Report 2010, a 

esperança média de vida nos países da Europa a 27, sendo que esta era de 76,4 anos 

para os homens e 82,4 anos para as mulheres. No entanto, um dos benefícios do 

envelhecimento é que ele oferece mais oportunidades para a flexibilidade ao longo da 

vida, permitindo períodos mais prolongados na educação, interromper a carreira para 

cuidar dos membros da família e uma reforma mais produtiva através do 

voluntariado e envolvimento na sociedade civil (European Comission, 2011).  

O declínio das taxas de mortalidade e a diminuição da fecundidade estão na 

origem do processo de envelhecimento da sociedade portuguesa. O aumento da 

população idosa ativa e o aumento dos níveis de dependência de idosos terão, 

possivelmente, consequências negativas ao nível dos conflitos sociais e da 

sustentabilidade intrafamiliar e da solidariedade entre gerações (Abreu & Peixoto, 

2009).  

O número de pessoas com mais de 65 anos está a aumentar (Giddens, 2001; 

Ribeiro, 2001) e o facto de a percentagem de idosos ter crescido significativamente, 

confere-lhe por si só um estatuto de segmento social de grande importância 

(Yassime, 2011). 

Neste sentido, o envelhecimento da população é um dos fenómenos sociais 

mais preocupantes com que se deparam as sociedades contemporâneas (Ballesteros-

Fernandez, 2009), pelo que atualmente os mais velhos são uma faixa etária da 

população cada vez mais importante para a sociedade e para o Estado, face à 

incapacidade económica e social dos mais jovens quer em gerar filhos e em suportar 

os encargos socais inerentes aos mais velhos.  
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A velhice tem sido identificada e caracterizada, essencialmente, como um 

problema social, na medida em que a ela se associam avultados encargos sociais e, 

sobretudo, maior sobrecarga da população ativa, a qual terá de produzir mais riqueza. 

Mas para Correia (2003) o problema social da velhice está relacionado com a 

industrialização e com o aparecimento das primeiras reformas. 

A esperança de vida à nascença e aos 65 anos aumentou em Portugal, 

segundo as Tábuas de Mortalidade para o triénio 2006/2008 divulgadas pelo 

Instituto Nacional de Estatística (INE). Os valores definitivos da esperança média de 

vida à nascença para o referido período foram de 75,49 anos para os homens, 81,74 

para as mulheres e 78,70 para ambos os sexos (INE, 2009). 

O aumento do número de idosos é acompanhado por uma diminuição 

acentuada de população jovem, já que em Portugal houve, na última década, um 

duplo envelhecimento: aumentou a população idosa e a redução da população jovem 

agravou-se. Atualmente 15% da população residente pertence ao grupo etário 0-14 

anos e 19% tem 65 ou mais anos (na sua maioria mulheres). Relativamente aos dados 

dos Censos de 2001, a população idosa aumentou cerca de 19,4% em dez anos, 

sendo que a população jovem em idade ativa (15-24 anos) reduziu cerca de 22,5% 

face a 2001. No nosso país o Índice de envelhecimento é de 129, ou seja, por cada 

100 jovens existem 129 idosos, sendo que em 2001 este índice era de 102 (INE, 

2011). 

O Instituto Nacional de Estatística, aquando da publicação dos resultados 

dos Censos 2011, garantia que o envelhecimento da população representa um dos 

fenómenos demográficos mais preocupantes das sociedades modernas do século 

XXI, devido aos reflexos de âmbito socioeconómico, pelo impacto no desenho das 

políticas sociais e de sustentabilidade (INE, 2011). 

O Índice de Sustentabilidade é um dos indicadores que possibilitam uma 

avaliação sobre o esforço que a população idosa exerce sobre a população em idade 

ativa e o índice de sustentabilidade apurado através dos Censos 2011 é de 3,4, o que 

significa que há 3,4 ativos por cada indivíduo com 65 ou mais anos. Na última década 

este indicador agravou-se, já que em 2001 era de 4,1 (INE, 2011). 
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Simões (2006) alerta para o facto de o envelhecimento da população trazer 

problemas de vária ordem, particularmente em matéria económica, sanitária e 

educacional, mas oferece, ao mesmo tempo, oportunidades de aproveitamento do 

potencial inexplorado, que são os idosos, em prol do desenvolvimento da sociedade. 

 

 

1.2 Construção social do envelhecimento 

 

Afinal, o que é o envelhecimento? Numa perspetiva biomédica, poderíamos 

socorrer-nos da definição que Fontaine (2000) nos dá quando esclarece que “o 

envelhecimento é um conjunto de processos que o organismo sofre após a sua fase 

de desenvolvimento” (p.14). Este autor, bem como Leandro (2001), alerta para o 

facto de os efeitos do envelhecimento não se manifestarem em todas as pessoas ao 

mesmo tempo, sendo, por isso, um processo individual. No entanto, sabe-se que a 

esperança média de vida é mais curta para a classe operária do que para outras classes 

e maior para as mulheres do que para os homens (Leandro, 2001; European Union, 

2011). 

Marchand (2005) esclarece que “o reconhecimento da grande variabilidade 

entre os adultos, nomeadamente entre os idosos, tem vindo a acentuar a necessidade 

de se distinguir a idade cronológica da idade funcional” (p.22), pelo que a idade 

cronológica é definida pelo tempo que decorre desde o nascimento até à morte e a 

idade funcional refere-se à capacidade de adaptação às exigências sociais. 

À medida que o indivíduo envelhece passa por um processo de mudanças, 

quer de ordem física e social, quer de ordem psicológica, hoje, tema de estudo e 

análise por parte de diversas ciências sociais como a demografia, a medicina, a 

economia, a sociologia, a psicologia. O envelhecimento da população é, portanto, 

considerado um fenómeno social total. Desde a primeira metade do século XX que 

têm sido realizados diversos estudos sobre o desenvolvimento psicológico na idade 

adulta e durante a velhice, pelo que, a psicologia do desenvolvimento ao longo da 

vida começou a desenvolver-se somente a partir dos anos 60-70 (Oliveira, 2002) e o 
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interesse pelos estudos sobre o fenómeno do envelhecimento têm surgido por parte 

de investigadores das mais diversas áreas (Nazareth, 2009). 

Fontaine (2000) destaca o estudo de Baltes (1987), no qual este definiu um 

modelo multicausal e interativo segundo o qual o desenvolvimento seria determinado 

por três tipos de influência. Essas influências são três, que seguidamente se explicam.  

As influências ontogenéticas normativas ligadas à idade, ou seja, 

determinantes biológicas e ambientais ligados à idade cronológica. Os fatores do 

desenvolvimento ligados à idade são constituídos pelas mudanças biológicas que vão 

ocorrendo ao longo dos anos e pelas expectativas que a sociedade dirige às pessoas 

que se situam em cada um dos períodos da vida. 

Em segundo lugar, as influências normativas ligadas à história, as quais são 

estabelecidas pelos determinantes biológicos e ambientais referidos, quando 

associados a um contexto histórico vivenciado pelo individuo. Os fatores associados 

à história são constituídos, essencialmente, por certos acontecimentos marcantes 

como as crises económicas e financeiras, as guerras, e os acontecimentos sociais que, 

de alguma maneira, afetam as pessoas que nascem em determinados momentos da 

história, vivenciando-os. Estas influências acabam por ser, de certa forma, 

normativas por se aplicarem, grosso modo, de maneira idêntica à maior parte das 

pessoas.  

Por fim, os acontecimentos significativos, que ocorrem ao longo da vida e 

que afetam os indivíduos – como a escolaridade, o emprego, o divórcio, a perda de 

um ente querido- sem que haja, no entanto, qualquer homogeneidade, não sendo por 

isso normativos, afetando o processo de desenvolvimento da própria personalidade 

sob a forma de conflitos ou crises e cuja regularidade nada tem que ver com a idade 

ou com a evolução histórica. 

Importa esclarecer que, quando se fala em terceira idade - conceito que 

resulta da definição da idade da reforma - consideram-se as pessoas com 65 ou mais 

anos por terem atingido a idade que os exclui do mercado de trabalho (Fontaine, 

2000; Correia, 2003; Relvas, 2004; Neto, 2004; Gilleard & Higgs, cit. por Yassime, 

2011), mas que ainda assim se apresentam autónomos, sendo que se traduz num 

período sem responsabilidades parentais ou laborais (Giddens, 2001). Já no que 
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respeita ao conceito de “quarta idade” este refere-se a pessoas ainda mais velhas e 

mais dependentes (Relvas, 2004).  

A velhice tem sido assumida como uma construção social (Neto, 2004; 

Yassime, 2011) que se define de diferentes formas nas várias culturas, 

convencionalmente a partir dos 65 anos e a qualidade deste período de vida é 

influenciada pelas crenças, pelas atitudes e pelos comportamentos da sociedade 

(Neto, 2004), pelo que o modo como a velhice é encarada depende da forma como 

cada cultura e cada sociedade consideram o que é ser velho ou ser novo e da 

valorização de uma ou de outra etapa do ciclo vital (Freitas, cit. por Yassime, 2011), 

bem como da própria época histórica (Martins, 2002). 

Os idosos estão, muitas vezes, associados a estereótipos (Falcão et al, 2006). 

Os mitos acompanham o envelhecimento, já que os idosos são associados a fraqueza, 

doenças, incapacidade e debilidade (Relvas, 2004; Viegas & Gomes, 2007). Mas, 

segundo Viegas & Gomes (2007) os estereótipos negativos não devem ser 

interpretados como “causa unívoca do declínio do estatuto dos idosos, mas antes 

como reflexo da diminuição do seu ascendente nas dinâmicas de reprodução social” 

(p.30). 

A investigação tem mostrado que as pessoas, grosso modo, revelam um 

elevado grau de desconhecimento sobre a velhice, da qual têm uma visão negativa, 

levando-as a estabelecer algumas generalizações (Yassime, 2011) e Martins (2002) 

refere que a atitude geral é de desrespeito pela individualidade dos idosos, ideia que 

não é partilhada por Cunha & Matos (2010) que afirmam que os adolescentes 

descrevem os idosos de forma favorável. 

Na opinião de Viegas & Gomes (2007) a desvalorização da velhice surge 

associada às transformações da sociedade e áquilo que a ciência vai explorando sobre 

questões relacionadas com a vida e com o corpo. 

Fontaine (2000) refere que a representação negativa da velhice ainda não 

desapareceu e, para Oliveira (2002), em Portugal já não faltam estudos sobre 

estereótipos acerca da terceira idade, como por exemplo os que foram levados a cabo 

por Simões (1985), Neto (1992) e Paúl (1996). A falta de contacto intergeracional 

poderá explicar as perceções negativas face aos idosos (Martin et al, 2007). 
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Em sociedades com longa esperança de vida, onde existem diferentes 

gerações no tempo e se podem inverter as suas respetivas proporções aritméticas, os 

avós podem desempenhar junto da criança importantes funções afetivas, de guarda, 

lúdicas, etc. (Wall, cit. por Almeida, 2009). 

A educação intergeracional tem sido objeto de interesse nos últimos anos 

(Garcia Minguez & Bedmar, cit. por Martin et al, 2007). A própria Gerontologia 

Social tem reunido inúmeros esforços no sentido de as imagens mais negativas acerca 

da velhice seja, de alguma maneira, substituídas por outras mais positivas.  

Estamos perante uma nova velhice que emerge face aos novos problemas e 

contextos sociais. Ainda assim, há que referir que os idosos de hoje têm uma maior 

qualidade de vida, em comparação com as gerações anteriores (Yassime, 2011), pelo 

menos em alguns países. 

 

 

1.3 Um envelhecimento bem-sucedido 

 

A Gerontologia Social apresenta, atualmente, uma perspetiva positiva do 

envelhecimento, a qual designa por “envelhecimento ativo” que mais não é do que 

um processo que ocorre ao longo da vida e que tem que ver com um bom 

desenvolvimento em termos físicos, psicológicos e sociais, já que o envelhecimento é 

um processo biológico, psicológico, social e ecológico.  

Viegas & Gomes (2007) consideram que a velhice embora tenha vindo a ser 

associada a questões negativas como a fragilidade, é hoje objeto de uma visão mais 

positiva, devido a uma redefinição do envelhecimento e da velhice que passa pelo 

conceito de “envelhecimento ativo”, o qual remete para uma perspetiva de vitalidade 

e empreendedorismo, valores que podem ser uma estratégia de reintegração na vida 

social. 

O conceito de “envelhecimento ativo” trouxe uma nova perspetiva acerca do 

envelhecimento, já que este depende da aquisição de atitudes que permitam ao idoso 
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manter-se ativo e independente (Lazarus, cit. por Fonseca, 2004), empenhado em 

termos sociais, mantendo as suas relações (Fontaine, 2000). 

Yassime (2011) afirma que os mais velhos desafiam o constructo social da 

velhice, autorrealizando-se quer no que respeita ao trabalho quer na manutenção de 

relações sociais significativas. Giddens (2001) refere que os idosos de hoje já não 

aceitam o envelhecimento de forma tão passiva como acontecia antes. 

Os anos de trabalho passados permitem acumular uma experiência pessoal e 

profissional que pode ser um aspeto facilitador da execução de tarefas. Para Neto 

(1998) as pessoas idosas podem continuar a ser ativas e dar um contributo para a 

qualidade de vida de si próprias e das outras pessoas. 

Entre os 40 e os 60 anos há uma diminuição das capacidades biológicas que 

permitem ainda uma vida socialmente produtiva que poderá também trazer alguma 

satisfação pessoal (Marchand, 2005). 

As pessoas mais ativas alcançam idades mais avançadas, com perceções de 

bem-estar físico e psicológico mais elevadas, pelo que a velhice deve ser encarada 

como um desafio e não como um problema (Ballesteros-Fernandez, 2009). 

Baltes e Baltes (cit. por Fonseca, 2004) consideram que o conceito de 

“envelhecimento” está de alguma forma associado a aspetos negativos e a expressão 

“bem-sucedido” dá a entender que é possível envelhecer com êxito. Os mesmos 

autores afirmam que uma das estratégias que poderá favorecer um envelhecimento 

bem-sucedido é realizar atividades que possam ser enriquecedoras em termos 

cognitivos e sociais, o que poderá ser compensatório face às perdas nestes domínios 

já que, para Neto (2004) “a reforma acarreta muitas perdas: rendimento, prestígio, 

um sentido de competência e de utilidade, e, muitas vezes, uma diminuição dos 

contatos sociais” (p.295). 

Aceder a potencialidades para um envelhecimento ativo (ou bem sucedido) 

depende de alguns fatores como o estatuto socioeconómico, pelo que poderá tornar-

se acessível apenas a alguns grupos sociais (Viegas & Gomes, 2007) já que o nível de 

escolarização, por exemplo, é referido por Vandenplas-Holper (cit. por Fonseca, 

2004) como um dos fatores mais preditivos de um envelhecimento bem-sucedido. 
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A classe social, bem como a raça e o género são fatores relevantes na forma 

como o envelhecimento é experienciado (Giddens, 2001). Desde os estudos de 

Durkheim, o isolamento e a ausência de relações com os outros além de poderem 

originar riscos para a saúde, poderão originar também comportamentos suicidadas 

(Fontaine, 2000). 

Ao contrário do que acontece no meio urbano, onde a reforma pode 

constitui um trauma, é no meio rural que o idoso ainda mantém algumas atividades 

que já exercia no passado (Martins, 2002), sendo que aqui, o idoso - para além de 

continuar a trabalhar nos campos ou nas suas hortas - tem à sua disposição uma 

maior rede de solidariedade e inter-relacionamento com as pessoas envolventes no 

seu meio porque em meios mais pequenos as pessoas conhecem-se, o convívio é 

facilitado e a tendência para o isolamento será relativamente menor, uma vez que as 

relações entre vizinhos facilitam a socialização e a manutenção das redes sociais que 

o idoso sempre possuiu.  

 

 

2. TRANSFORMAÇÕES RECENTES NA FAMÍLIA 

 

As famílias sofrem, ao longo do tempo, alterações quanto à estrutura e 

quanto às relações que os seus membros estabelecem (Amaro, 2006). Essas 

transformações devem-se aos avanços da medicina e da tecnologia que possibilitaram 

o controlo da natalidade (Dench, 2001).  

A família, através da história, tem sido reconhecida como a célula 

fundamental da organização social e as relações que nela se estabelecem são as mais 

importantes, já que representam a base para os comportamentos futuros (Areosa e 

Bulla, 2010; Oliveira, 2011). 

“A família é uma instituição social que regula grande parte do sistema de 

relações entre as pessoas e destas com o resto do mundo” (Silva, 2001:21), tendo, 

assim, uma função de integração social, uma vez que é através do processo de 

socialização que esta ensina os seus elementos a desempenhar os papéis sociais. 



 

15 

 

Neste sentido, a família assume um lugar importante na e para a sociedade, já 

que é nela que está a capacidade para personalizar e socializar, oferecendo um 

suporte básico, proteção e outros cuidados absolutamente importantes para um bom 

desenvolvimento dos seus constituintes (Pires, 2010).  

Enquanto alicerce fundamental da sociedade, a família tradicional sofreu 

alterações nas suas bases sociais e evolui para uma nova tipologia que, segundo 

alguns autores, poderá comprometer a sua função social e a sociedade, uma vez que 

tal como defende Barata (2010) “ a representação do capital social, o seu 

fortalecimento, bem como a estabilidade do tecido social, o robustecimento da 

coesão social passa de forma premente pela capacidade real das famílias em 

desempenharem as suas funções” (p.242).  

O ciclo de vida de uma família tradicional verifica-se cada vez menos 

frequente na nossa sociedade atual. A sucessão de mudanças sociais e culturais e a 

própria exigência a que estão sujeitas hoje em dia, leva a surgirem as chamadas novas 

famílias que acabam por se introduzir em novos contextos familiares que são 

variantes deste ciclo. A família nuclear não é mais intacta e o seu estatuto é variante 

dependendo das novas formas de famílias que têm vindo a usufruir ao longo dos 

tempos, tais como: famílias reconstituídas, famílias monoparentais, famílias 

homossexuais, famílias sem filhos, famílias de adoção (Relvas, 2002).  

Os jovens confrontam-se hoje com a “experiência frequente da diversidade 

de formas familiares, associadas nomeadamente à dissolução e à recomposição 

conjugais, protagonizadas pelos seus pais” (Almeida, 2009, p.113). As modificações 

sociais a que temos assistido nas últimas décadas afetaram os modelos familiares, 

passando-se de um modelo único de família nuclear para uma diversidade de padrões 

familiares e embora a existência da família seja um facto observado universalmente, 

ela apresenta uma configuração diferente em cada sociedade e em cada época 

histórica (Oliveira, 2002). 

Veja-se o exemplo de Portugal, onde a recente Lei nº 91/2010 de 31 de maio, 

ao permitir o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo e que, de alguma 

maneira, cria condições para o surgimento de novas configurações familiares. 
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No que respeita às famílias ocidentais, as principais alterações foram o 

decréscimo do número de casamentos, em detrimento de outras formas de 

conjugalidade; o aumento da idade do casamento e de procriação; os novos modelos 

de organização familiar; o controlo sobre o número de filhos, aliada não só à entrada 

da mulher no mercado de trabalho como também ao avanço dos métodos 

contracetivos (Nogueira, 2005).  

Atualmente as famílias são compostas por três gerações, duas delas de 

adultos, dominando o tipo multigeracional, em termos vivenciais e relacionais 

(Relvas, 2004). Existem hoje novas formas de organização familiar em que os adultos 

têm a responsabilidade de cuidar dos jovens, quer estes sejam ou não seus filhos 

(Silva, 2001). Os cidadãos idosos têm cada vez mais a tarefa de cuidar dos seus netos, 

sobretudo os que se encontram em idade pré-escolar (Bromar & Henly, cit. por 

Martin et al, 2007).  

Ao compasso da emersão das novas famílias surgem as famílias 

monoparentais têm um leque variado de definições, mas considerando Costa (1994, 

p.77) “quando se fala de família monoparental fala-se de maternidade e paternidade 

simples, isto é, faz-se referência à relação com os filhos por parte das mães ou pais 

solteiros, viúvos ou divorciados (…) ”. 

Para Correia (2003) a entrada da mulher no mercado de trabalho acarreta 

consequências como o aumento da idade do casamento e do nascimento do primeiro 

filho. A carreira das mulheres constituía-se pelo casamento e pela maternidade 

(Louro cit. por Areosa & Buhl, 2010), mas os anos 50 do século XX chamaram a 

mulher para o mercado de trabalho, afastando-a da conotação do único papel social 

que lhe era publicamente reconhecido, o de esposa-mãe (Silva, 2001).  

Já nos anos 60/70, vários foram os movimentos sociais que exigiam a 

emancipação da mulher, a valorização do seu trabalho doméstico e a igualdade (face 

aos homens) em termos de diversos aspetos, nomeadamente face ao trabalho (Silva, 

2001). 

Nos anos 60, podemos falar no baby boom, que se caracterizou pelo 

crescimento do número de casamentos e da taxa de natalidade e também no 

aparecimento da família nuclear, composta pelos pais e pelos filhos (António, 2010). 
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As alterações à família tradicional surgem nos anos 70 – em parte devido à 

introdução dos valores dos anos 60, aumento do número de divórcios, da gravidez 

adolescente, das famílias monoparentais e da taxa de atividade feminina. Os estudos 

da época tentaram perceber o papel dos avós e as relações entre as gerações, uma vez 

que os avós estavam mais afastados do núcleo familiar (António, 2010). 

A investigação nos anos 80, atendendo ao aumento do consumo de drogas, o 

elevado número de gravidezes adolescentes e a SIDA, centrou-se sobretudo na 

família enquanto suporte, o papel dos avós na crise, as consequências do divórcio, 

sendo a grande obra de referência da autoria de Bengston e Robertson, publicada em 

1985: “Grandparenthood” (António, 2010). 

Já nos anos 90 e pós 90, a investigação focou-se nas transformações na 

família, nos anos 80, as relações intergeracionais, bem como o papel dos avós em 

relação aos netos em situação de divórcio dos pais. 

A família de outros tempos – em que as várias gerações viviam em bom 

entendimento, na mesma casa, em que os mais velhos viviam rodeados do respeito 

dos mais jovens – nunca existiu, conforme refere Levet (1995).   

“A identidade familiar tornou-se múltipla” (Levet, 1995, p.75). Então, 

podemos considerar que as novas famílias são aquelas que fogem à estrutura clássica 

e formam famílias fruto de divórcios, viuvez, uniões de facto, famílias sem filhos ou 

famílias adotivas, bem como famílias apenas com um progenitor ou apenas com um 

adaptante. Seja qual for o seu tipo, tem um objetivo comum: o de constituir uma 

família o mais funcional possível. 
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3. OS AVÓS  

 

 

3.1 Avós de ontem e de hoje 

 

A História mostra-nos que os avós mudaram, sobretudo a partir da segunda 

metade do século XVIII (Attias-Donfut & Segalen, 2002) mas, inevitavelmente, o 

conceito de avós está ligado à idade, nomeadamente aos mais velhos. É quase 

mecânica essa associação. De qualquer forma os avós hoje são avós diferentes dos 

avós de ontem.  

Alguns dos avós de hoje viveram as revoluções sociais, foram pais liberais 

(Lobo, 2009), cujas relações com os filhos foram influenciadas pelos acontecimentos 

de 1968, onde se abriu caminho para o divórcio e para a possibilidade de relações 

sem casamento (Attias-Donfut & Segalen, 2002; Lobo, 2009). Nasceram na época do 

baby-boom do pós-guerra e têm outras vivências e outras experiências que os seus 

avós não tiveram (Dench, 2001). 

As relações entre avós e netos, embora sempre tenham existido, tornaram-se 

alvo de investigações apenas a partir da década de 40 (Kornhaber, cit. por Oliveira, 

2011), as quais têm acompanhado o desenvolvimento da sociedade e as evoluções a 

que esteve sujeita (Oliveira, 2011).  

O acesso das mulheres ao mercado de trabalho por um lado e as melhorias 

significativas na qualidade de vida das pessoas por outro, põem de parte um modelo 

em que os avós são associados à velhice. Roussel (cit. por Camotim, 2004) aponta o 

investimento nos netos como forma de compensação por parte dos avós pela perda 

do estatuto social que o mundo do trabalho confere e que, quando afastados, têm 

disponível mais tempo, o qual gerem conforme quiserem. Anne-Marie Guillemard 

(cit. por Correia, 2003) considera que a entrada na reforma leva a um reajustamento 

dos papéis dentro da família, sendo que a condição de reformado poderá acentuar as 

relações familiares ou o isolamento. 

Pesem embora todas as modificações sociais e laborais, os contactos entre 

avós e netos continuam a ser enriquecedores para os jovens, na medida em que os 
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avós lhes proporcionam experiências significativas diferentes das dos pais. Mais do 

que simples contadores de brincadeiras e contadores de histórias, os avós 

“personificam também as origens familiares e o seu legado histórico” (Mantilla, 2006, 

p.44). 

Relvas (2004) refere que os avós de hoje estão menos dispostos a assumir-se 

como substitutos ou auxiliares dos pais, uma vez que têm a sua vida e não pretendem 

ficar dependentes de obrigações familiares, até porque muitos se encontram ativos 

profissionalmente e não sentem necessidade de ter funções maternais e outras nem 

têm essa disponibilidade. A autora considera que os avós hoje preferem os contactos 

esporádicos e menos responsabilidade na educação dos netos. 

Na perspetiva de Attias-Donfut (2002), os avós têm sido os grandes 

esquecidos da sociologia, em parte por a sua imagem estar ainda associada à velha 

idade. Os avós representam um pilar da identidade para os netos, apesar de essa 

relação também poder ser complexa. 

Os avós hoje podem ver os seus netos nascerem, crescerem e constituírem 

família. Esta nova geração de avós pode ser caracterizada com base em fatores 

sociais. Por um lado, a possibilidade de se ser avô é mais comum hoje devido ao 

aumento da esperança média de vida. A geração nascida nos anos 40/50 assistiu a 

mudanças sociais como a configuração de novos modelos de relação conjugal, os 

novos tipos de educação, o acesso à contraceção e interrupção da gravidez, bem 

como a participação massiva das mulheres no mercado de trabalho (Attias-Donfut & 

Segalen, 2002). 

António (2010) considera que o período da II Grande Guerra Mundial, 

evidenciou profundas alterações sobre a estrutura e o funcionamento da família, com 

a particularidade da existência de duas fases distintas: o decorrer do conflito e o pós – 

guerra, as quais reuniram as condições para que os avós ocupassem um lugar de 

destaque, enquanto substitutos dos pais e enquanto sustento do modelo de família 

extensa.  

Na década de 60 os avós desempenhavam um papel mais tradicional, 

contando histórias às crianças, por exemplo (Dias & Silva, 1999). Nos Anos 60, 

assistiu-se à generalização do modelo de família nuclear isolado e à anulação da 
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posição dos avós. O aumento da taxa de natalidade e do número de casamentos 

promoveram o modelo de família nuclear e afastou o avô para segundo plano 

(António 2010). 

Já nos anos 70 e 80 os avós estavam mais associados a papéis de poder, 

controlo e apoio emocional e financeiro. Contudo, na década de 90 o desempenho 

das suas funções prendeu-se mais com questões afetivas, funcionando como 

mediadores entre os jovens e os pais (Dias & Silva, 1999). Na década de 70, houve 

uma redefinição e revalidação do papel dos avós e a uma subida da taxa de atividade 

feminina, contribuindo para a generalização da ideia de que os avós seriam os únicos 

salvadores da família (António, 2010). 

Face às dificuldades que as famílias enfrentam, nomeadamente: a 

generalização do uso de drogas; o aparecimento da SIDA; o aumento do número de 

gravidezes precoces; o aumento da taxa de mulheres a trabalhar; o aumento do 

número de idosos dependentes e o agravamento das dificuldades económicas, 

levaram a que nos anos 80 o papel do avô continuasse a destacar-se como peça 

fundamental para a sobrevivência destes enquanto célula base da família (António, 

2010). 

Nos anos 90, constatou-se a existência de um modelo familiar alargado que 

possibilita as relações entre avós e netos e que alerta para as vantagens desse convívio 

(António, cit. por Oliveira, 2011).  

A “grã-parentalidade” se assim lhe quisermos chamar (tradução à letra do 

conceito inglês “grandparenthood”) é hoje, segundo Uhlenberg e Kirby (1998), 

diferente do que era no passado e daquilo que será no futuro, devido a vários fatores, 

nomeadamente os sociodemográficos. Falcão et al (2006) referem que a imagem dos 

avós está hoje associada a pessoas ativas social e profissionalmente e Dulles (cit. por 

Falcão et al, 2006) considera que a Internet, por exemplo, assume um papel 

importante na vida dos avós, já que é usada como meio de comunicação com os seus 

netos. 
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3.2 Intergeracionalidade 

 

Se o conceito de “relação” se refere a comunicação, contacto ou ligação 

existente entre duas ou mais pessoas, coisas ou factos (Dicionário da Língua 

Portuguesa Contemporânea, 2001), o termo “intergeracional” remete para a 

convivência entre duas pessoas de diferentes estádios de desenvolvimento, logo, 

quando falamos de relações intergeracionais, referimo-nos a “vínculos que se 

estabelecem entre duas ou mais pessoas com idades distintas e em diferentes estádios 

de desenvolvimento, possibilitando o cruzamento de experiências e contribuindo 

para a unidade dentro da multiplicidade (Oliveira, 2011). 

No atual cenário demográfico há cada vez mais o fenómeno de relações entre 

gerações, sendo que cada vez mais jovens têm a possibilidade de contactar com os 

seus avós e durante mais tempo, (Leandro, 2001; Amaro, 2006; Falcão et al, 2006; 

Veleda et al, 2006; Mendes, 2010). 

Neste sentido, os mais velhos representam uma figura relevante no processo 

de socialização dos mais novos, podendo inclusivamente haver lugar a um vínculo 

especial, o qual poderá servir como suporte para os mais novos e fonte de significado 

para os mais velhos que, ao darem compreensão e aconselhamento, se sentem figuras 

de referência na família (Veleda et al, 2006; Mendes, 2010). 

 “A coresidência, incluindo avós e bisavós, pode beneficiar, através de apoio, 

proteção e aprendizagens mútuas, tanto para as gerações mais novas como para as 

mais velhas” (Falcão et al, 2006, p.59). Camarano & El Ghaouri (cit. por Falcão et al, 

2006) explicam que as gerações coabitam devido ao facto de os jovens adiarem a 

saída de casa dos pais por mais tempo, o que está relacionado com as fracas 

condições em termos de emprego que não permitem adquirir casa própria. 

De acordo com Giddens (2001), é na relação familiar que o ser humano 

interioriza os elementos socioculturais do seu meio e os integra na estrutura da 

personalidade face às experiências vividas na e com a família e se adapta ao meio 

social. Esse contacto intergeracional configura-se como uma importante forma de 

desenvolvimento social (Veleda et al, 2006). 
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Embora devamos ser únicos e diferentes dos elementos da nossa família, 

sobretudo dos nossos progenitores, temos de partir de um passado que é comum a 

todos os elementos da mesma família (Sampaio, 2008).  

“Uma das características mais marcantes evidenciadas no relacionamento 

intergeracional é o caráter recíproco e complementar que esta convivência tende a 

oferecer” (Veleda et al, 2006, p.33). Além disso, esta relação assume uma 

particularidade, já que cada neto tem no máximo quatro avós e cada avô pode ter 

vários netos, dependendo do número de filhos. 

Alguma da investigação que tem sido levada a cabo em termos da educação 

intergeracional, pretende analisar os aspetos relacionados com os conflitos 

intergeracionais e a forma como diferentes grupos etários experienciam certos 

aspetos da vida e o modo como, partindo da educação, as relações entre gerações 

podem ser melhoradas (Martin et al, 2007).  

No entanto, o fenómeno da urbanização, bem como as transformações 

recentes na estrutura familiar, têm contribuído para uma alteração da célula familiar 

enquanto espaço de encontro, convívio, afeto e cuidado entre as gerações que a 

compõem (Pires, 2010). 

Uma das explicações para o investimento nos avós é o facto de as mães de 

hoje terem uma vida profissional ativa, pelo que precisam de ser ajudadas para 

progredirem social e profissionalmente. Isto evidencia alguma solidariedade 

intergeracional entre as mulheres no sentido de que as mais novas possam avançar 

nas suas carreiras (Attias-Donfut & Segalen, 2002). 

Levet (1995) alerta para o facto de os avós de hoje terem uma lição 

importante a dar às gerações futuras, explicando-lhes como enfrentar o 

envelhecimento, já que na História da Humanidade nunca tanta gente viveu tão idosa 

e durante tanto tempo sem atividade profissional.  

O conhecimento que os mais velhos detêm não é visto na nossa sociedade 

como uma mais-valia (aos olhos dos mais novos), sendo que estes tendem a 

considerar essa sabedoria como desatualizada (Giddens, 2001). 
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Attias-Donfut (cit. por Leandro, 2001) fala numa “geração pivô”, destacando 

aqueles que hoje, com 50 ou 60 anos são simultaneamente filhos, pais e avós e que 

mantêm relações e formas de solidariedade diferentes das dos seus antepassados. 

Contudo, não obstante as famílias terem sofrido grandes alterações ao longo dos 

tempos, ela continua a ser um espaço privilegiado de solidariedade entre os seus 

membros, atendendo aos laços que a definem. 

Embora os avós tenham um estatuto que advém da sua posição geracional, 

este não existe sem que sejam estabelecidas regras claras. A relação entre avós e netos 

é negociada pelas partes e num determinado contexto. Ser avô provoca mudanças no 

status geracional e pode não ser bem aceite por quem ainda não chegou aos 50 anos 

(Attias-Donfut & Segalen, 2002). 

Kahana & Kahana (1970) concluíram que as perceções que os netos têm dos 

avós são diferentes à medida que crescem. As crianças com 4/5 anos vêm os avós 

como aqueles que lhes satisfazem as vontades; com 8/9 anos apreciam muito estar 

com os avós ativos e divertidos; com 11 anos aparentam maior conforto com 

relações relativamente distantes face aos avós. 

Nas sociedades ocidentais o envelhecimento leva a algumas readaptações das 

pessoas e da própria sociedade, o que se repercute também nas próprias relações 

intergeracionais. Neste sentido, é necessário repensar a organização das sociedades, já 

que surgem diferenças a nível demográfico que merecem essa reorganização. 

(Leandro, 2001). O Reino Unido, por exemplo, em 1998, através da campanha “The 

Millennium debate of the age” reconheceu a necessidade de reavaliação dos papéis 

dos grupos sociais (Curran & Wattis, 2008). 

“Ao contrário do que alguns sociólogos defendem, a dimensão 

intergeracional da nossa sociedade não tem sido desvalorizada nem é incompatível 

com a construção do individualismo ou a independência” (Attias-Donfut & Segalen, 

2002, p.291-292). 

Apesar de a família apresentar, atualmente, uma forma mais nuclear, as 

relações que os seus membros estabelecem são ativas e dinâmicas e assumem uma 

solidariedade privada em diferentes tipos de ajuda (Silva, 2001) já que é na família 

que se encontra a maior rede de solidariedade intergeracional (Ribeiro, 2003) e a 
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forma como a própria família lida com os avós é, sobretudo, transmitida entre 

gerações (Falcão et al, 2006). 

As relações intergeracionais construídas entre idosos e os jovens são 

recheadas de afeto e estima (Lopes, Neri & Park, 2005), dependem de variáveis 

sociodemográficas que interferem nas relações que os netos estabelecem com os avós 

(Cunha & Matos, 2010) e a ideia da relação avós-netos sem conflito parece ser um 

mito, já que as diferenças geracionais não se anulam e não são tão permissivos 

quanto parecem (Relvas, 2004). 

Os conflitos entre gerações existem, mesmo dentro da própria família, 

expressando-se em termos psicológicos, mas as causas sociológicas também têm 

alguma relevância, quando duas formas de organização familiar se confrontam 

(Attias-Donfut & Segalen, 2002). 

O surgimento dos netos aparece como uma segunda oportunidade para os 

avós estabelecerem uma relação próxima com os netos, mas sem terem, contudo, 

uma responsabilidade parental direta. Prestar-lhes cuidados era uma função das avós, 

sendo reativada a sua principal função que havia sido interrompida pela saída dos 

filhos de casa (Relvas, 2004).  

É muito importante para uma criança a continuidade intergeracional, 

reconhecendo o sentimento de pertença a uma família e revendo-se como mais um 

elo. E nesse aspeto, os avós são uma “hemeroteca viva que as crianças podem 

consultar dia a dia” (Mantilla, 2006, p.45).  

Há uma certa contradição devido ao facto de os filhos não terem tempo ou 

condições para manter os pais em casa, mas ao mesmo tempo precisam deles para 

cuidar dos netos (Oliveira, 2004). Temos uma certa tendência isolar afetivamente os 

nossos pais como modelos parentais sem passado e talvez os aceitássemos melhor se 

soubéssemos do seu passado e as influências que tiveram dos seus pais (Kientz, 

1983).  

Por outro lado, para uma criança é importante a continuação das gerações e 

ter a noção de que pertence a uma família com a qual estabelecerá uma ligação, a qual 

lhe dará um sentimento de pertença, essencial para o seu desenvolvimento pessoal e 

social.  
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Os netos descrevem as relações com os avós como uma relação de amor 

incondicional, respeito, amizade e confidência (Kemp, 2005). No entanto, Matthews 

e Sprey (1985) concluíram que as relações que os netos estabelecem com os seus 

avós são influenciadas quer pela proximidade física, quer pelo tipo de relação que os 

seus próprios pais estabelecem com os avós. 

Uma das principais funções da família é, segundo Barbosa e Matos (2008) a 

da solidariedade intergeracional, mas a família vê-se muitas vezes impedida de a 

exercer, seja na sua totalidade ou em parte, devido a mudanças ao nível estrutural e 

dinâmico que aconteceram no seio da família nas últimas décadas. 

As funções dos avós estão inscritas na linha de solidariedade intergeracional, 

pelo que é expectável que estes prestem apoio em momentos de carência afetiva ou 

económica (Pires, 2010).  

Num estudo realizado por Pais et al (1998), a esmagadora maioria dos 

inquiridos considerou que os pais devem ajudar os seus filhos na sua vida futura, de 

acordo com as suas possibilidades. No entanto, o reconhecimento dessa 

obrigatoriedade desceu à medida que o nível de instrução dos inquiridos subia. 

Segundo estes autores, a sociedade portuguesa defende a solidariedade 

intergeracional quer ascendente, quer descendente. 

Enquanto há pais que referem que os seus pais não ajudam muito porque têm 

a sua vida profissional, outros há que garantem que estes ajudam e muito. O espírito 

de solidariedade entre novos e velhos foi interrompido pelos efeitos da 

industrialização e da criação do proletariado, o que veio afetar as gerações (Attias-

Donfut & Segalen, 2002) e as modificações ocorridas no relacionamento entre elas 

contribuíram para a amplificação do problema da terceira idade (Correia, 2003). 

António (2010) faz uma diferenciação entre várias dimensões de solidariedade 

intergeracional entre avós e netos. A solidariedade afetiva, que se refere à qualidade 

das relações que os jovens estabelecem com os seus avós, bem como à perceção que 

têm das atitudes que os avós têm para com eles; a solidariedade associativa, que tem 

que ver com a regularidade e com as situações em que as interações entre os avós e 

os netos acontecem; a solidariedade funcional, relativa às opiniões que os netos e os 

avós têm face aos outros; a solidariedade espontânea, que diz respeito às razões que 
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levam os avós a procurar os netos; a solidariedade estrutural, os fatores que 

favorecem ou reduzem a oportunidade de interação entre avós e netos; a 

solidariedade normativa, que tem que ver com as perceções e com as expetativas das 

obrigações que se têm em função da ligação intergeracional. 

A identidade das avós é reforçada por sentimentos de afiliação e de pertença 

e o investimento afetivo nos netos passa por indicadores de realização, de doação, de 

suscetibilidade e de continuidade. As noções de utilidade social, de estatuto 

involuntário e de reconhecimento, são identificadas pelos avós, estabelecendo, com 

frequência, comparações a propósito da parentalidade e atitudes educativas. Parece 

ser determinante a etapa do ciclo de vida em que se encontram face ao confronto 

com vários estados, como a perda, a solidão, a aposentação, o envelhecimento e a 

noção de “ninho vazio” (Dutra, 2008). 

 

 

3.3 Papéis e funções dos avós 

 

Ao longo dos anos, o papel dos avós não tem sido o mesmo. Pode ser-se avô 

em diferentes idades, pelo que o exercício desse papel poderá trazer mudanças nos 

laços intergeracionais. O papel dos avós na educação dos netos é o reflexo das 

mudanças estruturais a que a família tem sido sujeita, atingindo um patamar em que 

muitas vezes substituem os pais, no que diz respeito à educação e prestação de 

cuidados aos netos, sobretudo quando ambos os pais estão fora de casa (Lopes, Neri 

& Park, 2005).  

Hoje, avós e netos passam mais tempo juntos, facto que permite desenvolver 

afeto e confiança. No entanto, há diferenças por exemplo em termos desta presença 

na prestação de cuidados quotidianos. A investigação salienta as classes mais baixas e 

relativamente aos jovens cujas mães trabalham a tempo inteiro. Assim, a ocupação da 

mãe é mais determinante no fornecimento de cuidados do que a disponibilidade da 

avó (Saraceno & Naldini, 2003). Ainda segundo estas autoras, a presença dos avós no 

crescimento dos jovens deu origem a algumas investigações acerca das relações que 

acontecem no seio da família, sobretudo o papel dos avós na experiência dos netos. 
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Os avós não têm um papel neutro no desenvolvimento dos netos, logo, no 

desenvolvimento da sua personalidade, ensinando-os atitudes positivas em relação à 

sua qualidade de vida (Watson et al., 2005 cit. por Veleda, 2006), exercendo 

influência sobre os valores (Creasey & Koblewski; Roberto & Stroes, cit. por Veleda, 

2006) as ideias familiares, crenças e a sua identidade pessoal (Dias & Silva, cit. por 

Veleda, 2006). 

Há avós que poderão significar um suporte socioeconómico e que outros 

poderão significar prestação de apoio nos cuidados básicos ou então em fases menos 

boas da família, como por exemplo, em caso de divórcio, situações em que tendem a 

prestar mais apoio aos netos, daí que haja cada vez mais jovens a serem educados 

pelos seus avós (Papalia, 2006). 

Para Clarke-Stewart e Dunn (2002) há três tipos de apoio que os avós 

prestam: o prático, o financeiro e o emocional, o qual depende da forma como os 

avós podem contribuir para o bem-estar dos jovens. A ajuda mais prática verifica-se 

quando os pais são novos e têm filhos pequenos.  

Veleda et al (2006) também referem o apoio emocional e o instrumental 

como aqueles que os avós prestam, participando na formação do caráter e na 

educação para a saúde, já que fomentam a promoção de um estilo de vida saudável. 

Dessem e Braz (cit. por Veleda et al (2006) garantem que em alguns países os avós 

além de cuidarem dos netos têm alguma responsabilidade na educação dos netos 

quando os pais trabalham fora de casa.  

Além do papel económico e afetivo, a simples presença dos avós tem uma 

influência que não pode negligenciada na estrutura psíquica da criança, sobre o adulto 

em que se transformará, um ser politico e social. Essa presença proporciona-lhe um 

tipo de relação diferente daquela que a criança vive em sua casa ou na escola (Levet, 

1995). Osterrieth (1970) refere que a presença dos avós no lar pode trazer 

consequências no desenvolvimento da criança, já que esta tem várias autoridades 

adultas à sua frente, mais do que as duas que assumem os papéis de mãe e de pai. 

O apoio que os pais e os avós dão aos seus descendentes, mesmo após a 

constituição de família e de uma situação de independência, não é de hoje. O apoio 

económico em momentos mais difíceis e o apoio que as mães prestam às filhas na 
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realização das tarefas domésticas e na guarda dos netos são disso um exemplo 

(Leandro, 2001). Além disso o apoio na educação dos netos traz benefícios para toda 

a família (Mantilla, 2006).  

Os avós têm um papel fundamental no acompanhamento dos seus netos, 

mas também na execução de tarefas domésticas quando são autónomos. Dos vários 

tipos de ajuda que são prestados, destaca-se a guarda de jovens, geralmente pelas 

gerações mais velhas (Ribeiro, 2001). 

Quando os avós têm de assumir o papel de pais dos seus netos, isso poderá 

ter aspetos positivos e negativos. Relativamente aos primeiros, o sentir-se útil a uma 

geração e o afastamento da solidão são alguns exemplos, já as despesas e as alterações 

sociofamiliares poderão revelar-se aspetos negativos (Lopes, Neri e Park, 2005). 

O exercício dos papéis pelos avós depende de vários fatores, como a idade, o 

estado de saúde dos avós, a localização geográfica, o nível socioeconómico e as 

características da própria família (Dias & Silva, cit. por Falcão et al. 2006). Por forma 

a evitar conflitos de papéis, é positivo que os avós conheçam o seu papel na 

educação dos netos, já que as figuras centrais no exercício dessa tarefa são os pais 

(Mantilla, 2006). 

Attias-Donfut (cit. por Leandro, 2001) refere que numa situação de reforma, 

os avós podem ocupar-se dos seus netos e estabelecer com eles cumplicidades que se 

manifestam a nível afetivo e educativo, embora isso seja mais visível nas classes mais 

escolarizadas. Neste sentido e segundo esta ideia, em Portugal a situação é um pouco 

diferente, já que o baixo nível das reformas e da escolarização são frequentes nas 

mulheres nascidas nas décadas de trinta a cinquenta do século XX (Leandro, 2001). 

O divórcio dos pais pode ser uma fonte de tensão porque é acompanhado de 

riscos para os laços familiares (Attias-Donfut e Segalen, 2002; Clingempeel, Colyar, 

Brand e Heterington, cit. por Falcão et al, 2006). Face a uma situação de doença, de 

divórcio ou até mesmo de morte dos pais, os avós assumem algumas 

responsabilidades na guarda dos netos (Kientz, 1983). 

Não obstante os jovens que viveram toda a sua infância com os pais, cuja 

relação era positiva, apresentarem menos problemas emocionais e de 

comportamento, a chave não é a estrutura familiar em si, mas o modo como os pais 
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se relacionam e a sua capacidade para criarem um clima favorável (Bray & 

Hetherington; Bronstein, Clauson, Stool, Abrams & Dawson; Emery & 

Hetherington, cit. por Papalia, Olds & Feldman, 2001). 

No caso das famílias recompostas, as quais são famílias de transição (Lobo, 

2009) o número de avós aumenta e a relação com os netos torna-se menos intensa, 

sendo parte da responsabilidade dos próprios pais. Quando os pais se separam e 

depois casam novamente, as suas relações com os seus pais e ex-sogros e novos 

sogros, tornam-se mais distantes (Attias-Donfut & Segalen, 2002). 

Ainda em relação às famílias recompostas, há um alargamento da rede 

familiar, já que há um maior número de parentes, o que não significa, por si só, uma 

melhoria em termos afetivos. Verifica-se que têm, efetivamente, família em maior 

quantidade (Lobo, 2009). 

Algumas teorias vão no sentido de ser necessário voltar-se aos laços mais 

estáveis, uma vez que o número de divórcios se tem mantido alto e essa estabilidade 

consiste, sobretudo, em relações de parentesco (Gauthier, 2002).  

Segundo Erikson, (1982) é na adolescência que as diferentes partes do ser do 

indivíduo se reorganizam no sentido da identidade e, embora a construção da 

identidade se inicie com o nascimento, é sobretudo na adolescência que se localiza o 

período da sua construção, continuando a desenvolver-se ao longo do ciclo de vida. 

Neste sentido, a separação emocional dos pais, a perda de laços familiares ou 

o fracasso no estabelecimento de relações extrafamiliares poderão ser alguns dos 

fatores de confusão de identidade, pelo que estes fatores devem minimizados, 

nomeadamente assegurar a manutenção de laços familiares.  

Quando os jovens estão junto dos avós, isso permite-lhes ter mais noção da 

passagem do próprio tempo e do ciclo de vida. Pinto (cit. por Camotim, 2004) refere 

que a experiência acumulada tende a tornar as avós mais eficientes na resolução de 

questões colocadas pelos netos e que os netos raramente tenderão a desafiar os avós, 

ainda que estejam a disfrutar de um ambiente mais descontraído.  
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Embora no período escolar os jovens estejam menos tempo com os avós, 

estes podem servir de cuidadores, professores, confidentes, e muitas vezes 

estabelecem uma certa mediação entre os netos e os seus pais (Papalia, 2006). 

O estilo educativo que adotam difere de pessoa para pessoa. É, por isso, 

pertinente referir aqui que vários têm sido os autores que se têm debruçado sobre as 

diferentes formas de educar, contribuindo para uma certa classificação, o que pode 

permitir avaliar as suas consequências no desenvolvimento psicossocial dos jovens. 

Uma dessas autoras é Baumrind, cuja classificação seguidamente se apresenta, de 

forma breve. 

 O estilo democrático, segundo Baumrind (1971, cit. por Weber et al. 2004), 

está conotado como sendo aquele que tenta direcionar as atividades de maneira 

racional e orientada, incentivando o diálogo, compartilham com a criança o 

raciocínio por detrás da forma como eles agem, solicitam a sua opinião, exercem 

firme controlo nos pontos de divergência, exercendo a sua função de adulto, mas 

sem restringir a criança, reconhecendo que esta possui interesses próprios e maneiras 

particulares. 

Os pais autoritários, ainda segundo esta autora, modelam, controlam e 

avaliam o comportamento da criança de acordo com regras de conduta estabelecidas 

e normalmente absolutas; exigem obediência, usando medidas punitivas para lidar 

com aspetos da criança que entram em conflito com o que eles pensam ser o correto. 

Já o estilo educativo permissivo tem mais que ver com a uma atitude não-

punitiva e recetiva diante dos desejos e ações da criança; apresentam-se-lhe como um 

recurso para realização de seus desejos e não como um modelo, nem como um 

agente responsável por moldar ou direcionar seu comportamento (Baumrind, 1971 

cit. por Webber et al. 2004). 

Apresentada que está, de forma resumida, a perspetiva sobre os diferentes 

estilos educativos, analisemos agora os avós do ponto de vista da condução do seu 

papel. 

Relvas (2004) apresenta o modelo de Neurgarten e Weinsteins sobre os cinco 

estilos na condução do papel de avós. O “formal”, em que os avós seguem papéis 

próprios, deixando as funções parentais para os pais; o “brincalhão”, veem os netos 
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como fonte de prazer e fazem-lhe as vontades; o “substituto”, assumem deveres 

parentais para ajudar os pais; o “reservatório”, assumem um papel autoritário na 

família; o “distante”, aparecem na vida dos jovens apenas em ocasiões especiais. 

Na ótica de Kornhaber (cit. por Lobo, 2009) os papéis desempenhados pelos 

avós e que são mais apreciados pelos netos são o de “contador de histórias” (criando 

ligação com os antepassados); o de “professor” (pela transmissão de conhecimentos); 

o de “mentor” (pela promoção da imaginação e da ambição); o de “estudante” (pelas 

aprendizagem com os netos); o de “apoio natural”; o de “parceiro”; o de “génio” 

(pela satisfação de desejos); o de “herói”; o de “modelo”; o de “feiticeiro” (ao ser o 

contraponto mágico da realidade); e o de “guia espiritual”.  

A relação avós-netos parece continuar a ser positiva na educação dos netos 

desde que não se sobreponham aos pais. A sua influência na educação dos netos 

depende de fatores como a idade, a formação e a personalidade, sua e dos seus filhos, 

que lhes deram netos. Embora com exceções, é mais positivo ter os avós em casa do 

que institucionaliza-los e remete-los ao silêncio educativo (Oliveira, 2002). 

O contributo dos avós para a educação dos seus netos traz benefícios para 

toda a família, incluindo para eles próprios que se sentem úteis e considerados e, 

segundo Gattai e Musatti (cit.por Camotim, 2004) é um contexto ideal para a reflexão 

sobre a sua qualidade enquanto cuidadoras e para reparar ou minimizar aspetos 

menos conseguidos através dos netos. Osterrieth (1970) e Camotim (2004) 

consideram que os afetos que unem netos e avós são uma fonte de riqueza 

emocional para ambos.  

Os avós não se envolvem diretamente na educação dos seus netos, a não ser 

que haja problemas familiares, por respeitarem a independência dos pais. À medida 

que os netos crescem, o contacto entre ambos é menos frequente, já que os jovens 

preferem estar com os seus pares, embora convivam nos encontros de família e até 

para os avós lhes darem presentes (Attias-Donfut & Segalen, 2002). 

Também Oliveira (2002) refere que os netos, embora possam ser uma fonte 

de alegria, também traz preocupações, mas que as avós preferem interferir menos na 

educação das crianças, de modo a ter mais tempo livre, até porque estas têm, desde 

cedo equipamentos para os tempos livres. 
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São os avós que ensinam aos jovens que os seus pais também já se 

submeteram à autoridade com que elas agora contactam, quando eram pequenos, 

fazendo-as perceber que o tempo evolui e que as coisas mudam (Levet, 1995), 

exercendo uma função de representação do passado, dando à criança uma noção de 

tempo e de encadeamento de gerações (Osterrieth, 1970). 

Lundström (cit. por Camotim, 2004) considera que os idosos se distinguem 

por grupos em função do seu envolvimento com os netos, no grau de prestação de 

cuidados aos netos e nos sentimentos que associam ao seu papel enquanto avós. 

Aliás, Brazelton (cit. por Falcão et al, 2006) alerta para o facto de as famílias que não 

mantêm contacto com os avós podem ser mais tristes e solitárias. 

Também Veleda et al. (2006) consideram que a participação dos avós na vida 

dos netos tem características de um relacionamento intergeracional, uma vez que este 

contacto se configura como uma forma de desenvolvimento social, pelas vivências e 

experiências quer para avós, quer para netos. 

“Os avós fornecem a base para a identidade que todos precisamos” (Attias-

Donfut e Segalen, 2002, p. 293). No caso dos avós, por exemplo, os jovens aceitam a 

influência dos seus avós desde que estes não façam julgamentos acerca dos seus pais 

(Kientz, 1983). 

O desenvolvimento é um processo que implica a integração de novos 

elementos que, através das suas interações promovem o crescimento da criança, 

sendo que o ambiente que a rodeia pode facilitar ou dificultar o seu crescimento 

(Garcês & Batista, 2001, Falcão et al, 2006). 

O contributo dos avós para o desenvolvimento dos netos não obriga à sua 

presença física, pois estes são capazes de o influenciar mesmo que já tenham falecido 

por estarem de forma simbólica no mundo de fantasmático dos filhos após o luto 

(Mijolla cit. por Camotim, 2004).  

Ainda no que refere à morte, a criança já não é confrontada com ela. Dantes, 

isso acontecia com frequência nas famílias, já que a morte prematura dos seus irmãos 

e irmãs, pais ou amigos era um acontecimento frequente. Mas é através da morte dos 

avós que a criança contacta com essa temática, tomando consciência do peso das 

recordações (Levet, 1995). 
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O panorama legal português consagra o direito dos menores se relacionarem 

quer com os irmãos quer com os seus ascendentes, de modo a reconhecer - através 

da referência a estes- a importância para a criança do conhecimento e da relação com 

a família alargada.  

No art.º 1887º-A do Código Civil (aditado pela Lei n.º 84/85, de 31 de 

agosto), lê-se que "os pais não podem injustificadamente privar os filhos do convívio 

com os irmãos e ascendentes". No entanto, por terem surgido algumas dúvidas na 

interpretação da lei, o Supremo Tribunal de Justiça proferiu, em 3 de março de 1998, 

um acórdão no qual se conclui que o referido artigo consagrou não só o direito do 

menor ao convívio com os avós, como reconheceu, também, um direito destes ao 

convívio com o neto, que poderá designar-se por "direito de visita". O mesmo 

documento refere, ainda, que em caso de conflito entre os pais e os avós do menor, o 

interesse deste último será o critério decisivo para que seja concedido o direito 

anteriormente citado. Assim, “presumindo a lei que a ligação entre os avós e o menor 

é benéfica para este, incumbirá aos pais – ou ao progenitor sobrevivo ou que ficou a 

deter o poder paternal – a prova de que, no caso concreto, esse relacionamento ser-

lhe-á prejudicial." 

Assim, subentende-se que não só os netos têm direito ao convívio com os 

avós, como também os avós têm legalmente consagrado o chamado "direito de 

visita" aos netos, ainda que os pais do menor se oponham a esse direito, salvo nos 

casos em que se provar que convívio é prejudicial para a criança. 

Analisando este acórdão, é pertinente referir que o Tribunal transmite, através 

dele e nele, que os avós têm um papel complementar ao dos pais no que respeita aos 

netos, embora de natureza diferente. Por um lado os pais assumem uma função 

predominantemente de autoridade e de disciplina em relação aos filhos, enquanto o 

papel dos avós é quase exclusivamente afetivo e lúdico, satisfazendo a necessidade 

emocional da criança de se sentir amada, valorizada e apreciada.  

Para Fausto (2006) a infância é uma fase do desenvolvimento em que a 

socialização assume grande importância, para a qual os seus membros contribuem 

através da dinâmica familiar. Embora as relações interpessoais sejam extremamente 

importantes em qualquer fase do ciclo vital, parece relevante o papel que estas 
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assumem na infância e na adolescência, podendo contribuir para um 

desenvolvimento equilibrado a vários níveis (Oliveira, 2011). 

Isto porque há, por parte dos pais, uma diminuição da sua influência, mesmo 

quando a ligação pais/filhos é forte, já que na adolescência há uma certa 

conformidade com os valores e comportamentos do grupo de pares. Isto tem que 

ver com uma transição para uma fase mais independente, sendo que os amigos se 

tornam num meio para essa transição. Erikson considera que essa união e esse 

conformismo com o grupo de pares são normais e essenciais ao processo de 

mudança para uma vida menos protegida (Bee, 1996). 

 

 

3.4 A avó – um lugar especial 

 

“Os avós, eles, estão mais em dificuldade. O que transmitir? O seu 

saber está ultrapassado e não encontram muitas vezes modo de se inserir 

como companheiros de jogo e acompanhantes de passeio. Quando a 

criança cresce, desaparece, preferindo ocupar o seu tempo livre na 

companhia de camaradas da sua idade. A função dos avós torna-se então 

puramente afetiva. Ser-lhes-á preciso esperar um pouco, o tempo de 

retomar o fôlego, antes que de novo recorram a eles e à sua generosidade 

financeira” (Levet, 1995, p.73-74). 

Os avós mais novos e mais saudáveis são mais divertidos e a distância assume 

também um lugar de importância, já que esta pode ser determinante para o tipo de 

relação que se estabelece (Sousa, cit. por Pires, 2010; Araújo & Dias, 2002) Não só a 

idade, mas também o género é determinante nas relações intergeracionais, já que há 

uma tendência para as avós – mais do que os avôs – se relacionarem com os netos, 

mostrando mais capacidades de comunicação com os netos (Pires, 2010). 

Num inquérito à famílias no Portugal contemporâneo, chegou-se à conclusão 

que do leque de familiares que tomam conta das crianças, 89% eram avós, 99,7% do 

sexo feminino, sendo que 64% eram avós maternas (Wall, 2005). 
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Na perspetiva de Cunha e Matos (2010) a avó materna é uma figura preferida, 

tendo uma função de charneira, na medida em que é através dela que os netos se 

conectam à história familiar. Também o estudo levado a cabo por Dubas (2001) 

mostra que a avó materna é a preferida pelos netos e pelas netas, seguindo-se a avó 

paterna.  

As avós sempre tiveram um papel importante no seio da família e até mesmo 

antes do aparecimento dos eletrodomésticos, eram elas que faziam todas as tarefas 

domésticas, cozinhavam e cuidavam dos jovens. Geralmente são o elemento mais 

velho da família, com uma grande experiência pessoal acumulada (Dench, 2001). 

A família tornou-se um sistema de trocas, havendo um dever de assistência e 

as avós assume responsabilidades, sendo notório que a filiação pela mulher é mais 

importante do que a filiação masculina. A relação mãe-filha é o laço mais forte em 

termos de intergeracionalidade, revelando uma tendência matrilinear (Levet, 1995). 

Em relação aos papéis que os mais velhos desempenham no seio da família, é 

um facto que os seus elementos atribuem o papel de cuidadores e de desempenho de 

tarefas domésticas às mulheres e não aos homens. As mulheres são vistas de forma 

positiva como ativas, atualizadas e com capacidade unificadora da família (Silva, 

2001; Areosa & Bulla, 2010).  

As avós desempenham um papel muito importante enquanto ajuda adicional 

no cuidado aos jovens, protegendo-os também em momentos de crise (Clarke-

Stewart & Dunn, 2002), por exemplo numa situação de divórcio dos pais.  

Os resultados do estudo exploratório de Dutra (2008) permitem verificar que 

as avós contribuem positivamente para a saúde dos netos e que promovem estilos de 

vida saudáveis junto deles, já que se preocupam em promover condições de 

crescimento para os netos que estão à sua responsabilidade. Esta investigadora 

concluiu que as avós valorizam a alimentação saudável e a toma das refeições a horas 

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

fomentam a autonomia na aquisição de rotinas diárias; promovem a atividade física, 

favorecem as brincadeiras no exterior e despendem muito do seu tempo com os 

netos; desenvolvem a relação com muita comunicação e afetividade e salvaguardam 

as questões relativamente à segurança.  
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Hartshorne e Manastesr (1982) concluíram que os netos consideram as avós 

maternas as mais importantes e que a maioria sente que é importante para os seus 

avós. Já Kienz (1983) refere que face às avós, as crianças com 5-8 anos vêm as avós 

com uma verdadeira inclinação sentimental; com 8-12 anos têm uma das avós que é 

um misto de fantasia e realidade; com 13-18 anos mostram-se críticas e revelam 

alguma incompreensão pelo envelhecimento, pelo que a ideia de cumplicidade dá 

lugar a uma ideia de ultrapassado. 

“O envelhecimento torna-se uma preocupação relevante para algumas 

mulheres quando tentam equilibrar as exigências dos relacionamentos, da carreira e 

dos filhos” (Curran & Wattis, 2008). Aliás, o envelhecimento é uma experiência mais 

dolorosa para as mulheres do que para os homens (Neto, 2004). 

Para Ortiz (cit. por Areosa & Bulla, 2010) a idosa de hoje tem a sua imagem 

associada à manutenção da vida privada, à reprodução e educação dos filhos e aos 

cuidados de subsistência do lar, ao passo que os homens estão mais associados a 

tarefas de manutenção da casa. 

Geralmente, as ligações entre netos e avós acabam por ser mais próximas 

com os seus ascendentes maternos do que com os ascendentes paternos (Ferland, 

2006) e as avós envolvem-se mais no seu papel do que os avôs, sendo que os pais 

interferem positivamente na relação que os netos estabelecem com os avós e isso traz 

sentimentos positivos para todos (Dias & Silva, 1999). 

A problemática da presente investigação encontra-se nos significados e 

contribuições que os avós têm no desenvolvimento psicossocial dos jovens, tendo 

como objetivo principal analisar o papel dos avós no desenvolvimento psicossocial 

dos netos, mais especificamente responder às questões de investigação que serão 

apresentadas no Capítulo II do presente trabalho.  
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CAPÍTULO II 

 

 

METODOLOGIA 
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Neste capítulo, é apresentada a forma como a investigação foi desenvolvida, 

as opções metodológicas efetuadas e como foram concretizadas. A investigação da 

realidade educativa pode realizar-se numa pluralidade de enfoques metodológicos 

resultantes da própria natureza do fenómeno em estudo. O problema que se 

pretende estudar e as questões que lhe estão associadas influenciam o que é preciso 

fazer para lhes responder, ou seja, as opções metodológicas que são tomadas pelo 

investigador. 

Começa-se por apresentar a questão-problema, depois apresentam-se os 

objetivos e as questões de investigação que serviram este trabalho. Posteriormente é 

apresentado o instrumento utilizado, bem como as suas características e 

particularidades. Por fim, são fornecidas todas as informações acerca do 

procedimento adotado e de todos os passos levados a cabo para recolher os dados.  

 

 

1. PROBLEMA 

 

De acordo com Almeida & Freire (1997) a produção científica inicia-se com a 

identificação clara de um problema. Ao realizarmos uma investigação, parte-se de um 

princípio que há um problema inicial que foi identificado na revisão da literatura 
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realizada previamente e que, certamente, crescerá à medida que a própria investigação 

avança e se vai tornando cada vez mais complexo “até à procura de uma base de 

interpretação válida, coerente e também solucionadora” (Pacheco, 1995, p.67).  

Conforme já referido anteriormente, hoje vivemos verdadeiros tempos de 

mudança e de acentuados contrastes, em que o lazer, os tempos livres e o ócio se 

apresentam como atividades que os jovens realizam sozinhas ou, eventualmente, com 

os seus amigos. Os jovens que vivem nas cidades frequentam outras atividades além 

da escola. Ainda assim, é frequente, os jovens interagirem com os seus avós, 

sobretudo quando os pais se ausentam para trabalhar, ficando muitas vezes a cargo 

dos mais velhos. O papel social dos avós - sejam eles idosos ou não, já que há avós 

que desempenham o seu papel antes dos 65 anos - assume especial importância não 

só pela sua utilidade, como também pela influência que isso terá no desenvolvimento 

dos seus netos. 

A literatura consultada revela, como já referenciado no capítulo anterior, que 

os avós são necessários para o desenvolvimento equilibrado dos netos, que não têm 

um papel neutro nesse processo de desenvolvimento e que os netos tendem a ver os 

avós como figuras adultas especiais. Há também, como vimos, autores que defendem 

que este relacionamento intergeracional é um fator de prazer para os avós que, ao 

serem úteis e ao interagirem com os netos, sentem-se realizados no seu papel, 

contribuindo para o seu próprio equilíbrio emocional.  

Surge, então, uma questão-problema. Qual o contributo dos avós no 

desenvolvimento psicossocial dos jovens? É a esta pergunta que se pretende dar 

resposta. Pensar no contributo dos avós para o desenvolvimento dos jovens é mais 

amplo do que apenas jovens com avós. A realidade mostra que para alguns jovens os 

avós não estão tão presentes pelos mais variados motivos e, nesse caso, o contacto 

com os seus próprios avós não acontece. Ainda assim, tendo em conta as interações 

com outros jovens, conhecem-lhes os avós e têm, sobre eles, representações, 

chegando eventualmente a vivências próximas. 
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2. OBJETIVOS E QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO 

 

É de toda a pertinência que a investigação em ciências sociais leve em linha 

de conta que os objetivos a atingir sejam realistas e exequíveis no período de tempo 

em que a duração da investigação se enquadra (Remoaldo, 2007).  

Pelo que na revisão da literatura foi referido, optou-se por realizar um estudo 

de natureza quantitativa. Apresentámos o problema que se pretende investigar sob a 

forma de questão, qual é contributo dos avós no desenvolvimento psicossocial dos 

jovens. Ou seja, clarificar como é que os avós contribuem para a formação pessoal e 

social dos jovens e se se verificam diferenças entre jovens que têm e convivem com 

os avós e aqueles que não têm avós e, por isso, não convivem com eles (ou têm mas 

não convivem). O problema formulado acabou por desenhar o modo como toda a 

arquitetura do estudo se estruturou e processou.  

Além disso pretende-se mostrar quais são as representações que os netos têm 

dos avós, bem como a forma como as relações intergeracionais podem ser diferentes 

em função do género, sabendo à partida, segundo referido anteriormente, que as 

avós são aquelas que mais interagem com os netos e que mais colaboram nas tarefas 

que, direta ou indiretamente, se repercutem no desenvolvimento e na formação 

pessoal e social dos netos. 

São objetivos deste estudo: 

a) caracterizar a amostra quanto ao estilo de relações intergeracionais que 

têm; 

b) conhecer a realidade sociofamiliar da amostra quanto à presença dos 

avós; 

c) identificar as representações que os jovens têm dos avós; 

d) analisar o papel dos avós no desenvolvimento psicossocial dos netos; 

e) compreender as implicações dos avós no dia-a-dia dos netos, bem como 

em questões de caráter socio afetivo. 
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Assim, contemplando os objetivos supra referidos e, com base na revisão de 

literatura efetuada, as questões de investigação definidas que procuram expressar a 

relação esperada entre as variáveis são: 

 

1) Questão de Investigação 1: Dos avós qual é a figura mais presente na vida 

dos jovens? 

 

2) Questão de Investigação 2: Em que aspetos da vida dos netos os avós estão 

mais presentes? 

 

3) Questão de Investigação 3: A frequência de contacto avós/netos depende do 

género dos netos? 

 

4) Questão de Investigação 4: Que representações têm os jovens dos avós? 

 

5) Questão de Investigação.5: Para os jovens, que papéis têm os avós em relação 

ao desempenho escolar dos netos? 

 

6) Questão de Investigação 6: Para os jovens, de que estilo educativo se 

aproximam os avós? 

 

7) Questão de Investigação 7: Em que aspetos do dia-a-dia se verificam as 

maiores diferenças na interação com os avós, face ao género dos netos? 

 

 

3. INSTRUMENTO  

 

O tipo de recolha de dados depende dos objetivos e das preocupações do 

investigador e das situações com que este se defronta, pelo que muitas vezes é difícil 

encontrar a melhor técnica de investigação e para levar o seu trabalho a bom porto, 

adequando as várias tipologias de métodos. É por isso conveniente que o 
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investigador tenha, à partida - e na medida do possível - um conhecimento 

aprofundado do leque de possibilidades que permitirão desenvolver o seu trabalho 

dentro dos paradigmas qualitativo, quantitativo ou, eventualmente, misto, já que cada 

um deles tem as suas vantagens e desvantagens. 

No que diz respeito ao método quantitativo, a investigação recorre 

preferencialmente a uma estatística multivariada, bem como a um plano previamente 

estabelecido, examinando relações entre variáveis e confirmando ou não as hipóteses 

de pesquisa por dedução (Denzin & Licoln, 2005), permite obter respostas de um 

elevado número de participantes, permitindo ao investigador descrevê-las, compará-

las, relacioná-las e demonstrar que certos grupos têm determinadas características 

(Bell, 1997). Os investigadores transformam as respostas dos sujeitos em dados, 

possibilitando medir informações, conhecimentos, valores, preferências atitudes, 

crenças, colocando-as sob a forma de dados quantitativos, usando escalas (Tuckman, 

2005). 

Hill e Hill (2009) referem que a objetividade, a fiabilidade, a possibilidade de 

criar generalizações e o facto de ser orientada para os resultados e para a 

comprovação, são também algumas características deste tipo de metodologia. 

É ainda possível, através da utilização de metodologia quantitativa, 

estabelecer causas prováveis para os objetos em estudo, descrever o padrão de 

ocorrência dos eventos observados e validar estatisticamente as variáveis, o que 

poderá favorecer a extrapolação de resultados para o universo (Marañano, 2004). 

Tendo em conta os objetivos deste estudo, foi pertinente inseri-lo no 

paradigma quantitativo, tendo por base um instrumento que, neste caso, assumiu a 

forma de um questionário. Não obstante o risco de submeter fenómenos complexos 

da realidade a um esquema simplificador de análise, foi sempre tida presente a 

necessidade de adequação das potencialidades desta opção metodológica ao estudo 

que foi levado a cabo. 
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3.1 Questionário 

 

Pesquisar traduz-se em perguntar, é um facto. Esta opção metodológica 

justifica-se tendo em conta que o inquérito acompanhou o desenvolvimento técnico-

estatístico e informático que hoje tanto se valoriza, constituindo uma técnica de 

construção de dados que mais se adequa à racionalidade instrumental e técnica que 

predomina nas ciências, apesar das limitações que lhe são apontadas (Ferreira, 2003). 

É comum a utilização de questionários na investigação em educação, pela sua 

simplicidade e utilidade (Tuckman, 2005) e “a sua natureza quantitativa e a sua 

capacidade de objetivar informação conferem-lhe o estatuto máximo de excelência e 

autoridade e de uma ciência dominadas pela lógica formal e burocrático-racional, 

mais apropriada à captação de aspetos contabilizáveis dos fenómenos” (Ferreira, 

2003, p.167-168). 

A metodologia quantitativa permite a aplicação de questionários, o que 

favorece a recolha de dados num curto espaço de tempo, sendo que – como atrás foi 

referido – poderá ser aplicado a um elevado número de indivíduos. Assim, o 

questionário adequa-se a situações em que é, especificamente, “necessário interrogar 

um grande número de pessoas e em que se levanta um problema de 

representatividade” (Quivy & Campenhoudt, 2003, p.189). Atendendo à amostra 

(duzentos e setenta e cinco alunos, inicialmente), o questionário mostrou ser a 

melhor opção para que os dados fossem obtidos para posterior clarificação e 

quantificação das questões, tendo como apoio a estatística descritiva. 

Construir um questionário e elaborar questões apresenta-se como uma etapa 

crucial no desenvolvimento de um inquérito como método de investigação. Erros, 

imprecisões, ou ambiguidades precisam de ser eliminadas antes de sua aplicação no 

terreno. 

O questionário foi elaborado com inspiração numa grelha de prestação de 

cuidados dos avós a netos, que se encontra em Camotim (2004) e que medirá a maior 

parte das variáveis da investigação. No estudo referido a amostra analisada era 

diferente da que aqui se pretende estudar – por abordar avós - mas pareceu um bom 
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ponto de partida para construir um novo instrumento de trabalho, de acordo com 

aquilo que era pretendido para este estudo. 

Este novo questionário (ver Anexo 1) deve ser lido e preenchido por 

qualquer sujeito a inquirir, daí revelar-se importante que seja claro, tendo as questões 

expostas de forma concisa e enunciadas de modo a que a leitura feita pelos sujeitos a 

inquirir seja a mesma. A formulação de perguntas tem de ter em consideração a 

população que se pretende estudar (Ferreira, 2003), pelo que a grelha referida foi 

otimizada, adaptada à amostra e aos objetivos do estudo, nomeadamente em termos 

da linguagem - aspeto muito importante para evitar leituras múltiplas da mesma 

mensagem (Ghiglione & Matalon, 2005) - da própria estrutura das questões e 

também a nível das categorias de questões, tendo sido acrescentadas algumas que não 

faziam parte do documento-base. 

A boa reação dos inquiridos deve ser levada em conta, pelo que o 

questionário não deveria revelar-se longo demais, enfadonho ou difícil. Foi tido em 

consideração que os inquiridos seriam alunos do 2º ciclo e definiu-se que o 

instrumento não devia exceder os vinte e cinco minutos para o seu preenchimento, já 

que se fosse extenso, corria-se o risco de se tornar cansativo e não ser preenchido na 

sua totalidade (Ferreira, 2003). 

As alternativas de resposta “Não sei” e “Não respondo” são, muitas vezes, 

alternativas de resposta, servindo como refúgio em certas perguntas (Ferreira, 2003), 

pelo que, para salvaguardar uma resposta, optou-se por não disponibilizar essa 

opção. Assim, considera-se que o inquirido não sabia ou não quis responder no caso 

de ter deixado em branco. 

As primeiras questões do questionário (nº 1, nº2, nº3 e nº4) referem-se aos 

dados pessoais e tinham como objetivo recolher informação de carácter 

sociodemográfico, nomeadamente data de nascimento, idade, género, número de 

irmãos, nacionalidade, ano de escolaridade que frequenta e profissões dos pais e dos 

avós, todas de resposta aberta, exceto no género (nº1.3) e no ano de escolaridade 

(nº1.6), as quais eram de resposta fechada, oferecendo-se como respostas possíveis 

masculino e feminino e 5º ano e 6º ano, respetivamente.   
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Seguem-se questões relativas ao contacto com os avós e frequência desse 

contacto, todas questões de resposta fechada, em que os inquiridos deviam assinalar 

a sua resposta com um X, dentro das opções disponíveis. As questões nº 5, nº6, nº7, 

nº8 e nº9 serviam também de perguntas de controlo, (para posterior validação ou 

inutilização do questionário) já que através delas seria possível despistar respostas 

incongruentes. Por exemplo, se o inquirido respondesse “Não” na questão nº 5 (“No 

teu dia-a-dia costumas estar com os teus avós”), não responderia à questão nº9 

(“Qual é a frequência com que estás com esse avô / essa avó?”) com “Quase diária” 

ou “Diária”. 

A natureza quantitativa do tratamento de respostas e o elevado número de 

inquiridos levam à utilização de perguntas fechadas já que são de resposta mais fácil, 

facilitam o apuramento de resultados e as respostas cingir-se-iam às questões 

previstas (Ferreira, 2003), permitindo que os inquiridos respondam da mesma forma 

à mesma questão, pelo que as respostas poderão ser mais facilmente comparáveis 

entre si - atendendo à sua menor variabilidade – e, por isso, de maior facilidade de 

análise e codificação (Foddy, 1996). 

Neste sentido, para responder à questão 11, subdividida em 11 escalas, foi 

usada uma escala de intervalo tipo Lickert, com 5 pontos, em que o valor mais 

elevado na escala indica uma quantidade maior da variável medida, pois o 1 

representava a resposta “Nunca” e o 5 representava “Sempre”. A Escala Likert usa-

se para registar o grau de concordância ou discordância com determinada afirmação 

sobre uma atitude, uma crença ou um juízo de valor” (Tuckman, 2005, p.280). Um 

número par de respostas alternativas pode levar a que o inquirido tenha uma resposta 

positiva ou negativa, pelo que neste caso existia a possibilidade de o inquirido 

responder “Às vezes” (3). 

É frequente aplicar-se um conjunto de perguntas sobre cada item, o que pode 

condicionar as respostas face a questões anteriores ou respostas já dadas 

anteriormente (Foddy, 1996) e relativamente às escalas da questão nº11 (higiene, 

alimentação, escola, disciplina, amigos, doença, dinheiro, sono, jogo, tempos livres, 

recordações) - organizadas sob a forma de grelha, todas de resposta fechada. Cada 

escala continha uma série de afirmações (num total de noventa e seis) que os 

inquiridos deveriam assinalar apenas com um X, numa escala tipo Lickert numerada 

de 1 a 5, conforme referido supra. Achou-se pertinente deixar as palavras “nunca”, 
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“raramente”, “às vezes”, muitas vezes” e “sempre”, já que atendendo à idade dos 

inquiridos, a ausência das palavras poderia ser reveladora de dificuldade na resolução 

do questionário. 

Desta forma as respostas ocuparam menos espaço, pelo que o questionário 

tende a parecer mais pequeno, podendo isso aumentar a cooperação dos inquiridos e, 

também, permitir uma análise através da utilização de métodos estatísticos 

sofisticados, como o SPSS - Statistical Package for the Social Sciences.  

Era importante também fornecer instruções precisas quanto ao 

preenchimento do questionário, pelo que estas surgem logo na primeira das quatro 

páginas. O instrumento foi fotocopiado em papel branco, tamanho A3, por ser mais 

prático e mais facilmente manuseável.   

 

 

4. PROCEDIMENTOS  

 

A partir do problema inicial que serviu de ponto de partida para a conceção 

deste estudo, bem como à definição dos objetivos, foram tidos em conta vários 

aspetos que permitiram a elaboração de um cronograma de ações a desenvolver.  

A Figura 1 apresenta, sob a forma de esquema, as ações desenvolvidas para a 

recolha de dados. 

 

Figura 1. Ações desenvolvidas para a recolha de dados 
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Seguidamente, pormenorizam-se as ações levadas a cabo para a recolha de 

dados, de acordo com o referido na Figura 1.  

 

 

4.1 Definição da amostra 

 

O universo que se pretende estudar são os jovens, de ambos os sexos, 

estudantes do 2º ciclo. O motivo pelo qual se optou por esse nível de escolaridade 

tem que ver com o facto de se encontrarem numa idade escolar, pré-adolescente e 

terem ainda como referências e modelos os adultos significativos que com eles 

convivem e interagem.  

De qualquer forma, os alunos que constituem a amostra têm idades (11-13 

anos) em que a amizade está mais centrada na atividade do que na interação, já que 

os amigos são pessoas com quem se convive e fazem coisas, mas a amizade não é tão 

profunda (Coleman, 1985), fase em que, segundo Erikson, se dá a crise bipolar 

“realização vs inferioridade” (Sprinthall & Collins, 2003). 

Isto porque a próxima fase de desenvolvimento, a adolescência, é marcada 

essencialmente pelo envolvimento com os seus pares e serem eles os seus modelos. 

Para Bee (1996) os adolescentes preferem associar-se a outros que partilhem os seus 

valores e atitudes, já que podem escolher o seu grupo de amigos e se essa 

discrepância for muito grande, o mais provável é que procurem um outro com o qual 

se identifiquem mais. 

Assim, os participantes frequentam uma escola do 2º e 3º ciclo, situada num 

bairro de autoconstrução, num concelho limítrofe do distrito de Lisboa. A população 

residente no bairro revela uma heterogeneidade que envolve não somente as distintas 

regiões de proveniência, mas também estratos socioeconómicos diferenciados, bem 

como diferentes posicionamentos na esfera de trabalho e na estabilidade de emprego. 

Na generalidade, os Encarregados de Educação exercem a sua profissão nos sectores 

da construção civil, pequeno comércio e prestação de serviços, especialmente 

domésticos, fora da zona habitacional.  
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Foi usada uma técnica de amostragem não-causal, concretamente a 

amostragem por conveniência, por se tratar de casos facilmente disponíveis, por ser 

mais rápido, sabendo no entanto que não se poderão extrapolar resultados para o 

Universo, aplicando-se apenas à amostra, isto porque não há garantia de que a 

amostra seja representativa do Universo. Além disso a escolha de uma amostra por 

meio dos métodos formais requer tempo e além disso é frequente apresentar 

problemas (Hill & Hill, 2009). 

 

 

4.2 Pedido formal 

 

Para aplicar o questionário, foi enviada uma carta à direção do agrupamento 

de escolas onde se pretendia realizar o trabalho de pesquisa empírico (ver Anexo 2), 

informando que a colaboração era fundamental na medida em que poderia contribuir 

para ajudar a obter uma melhor compreensão sobre o assunto em estudo, uma vez 

que “a carta de apresentação constitui uma parte importante para a recolha de dados, 

fomentando a legitimidade do estudo e a respeitabilidade do investigador” (Tuckman, 

2005). A escola foi informada que apenas teria de autorizar a distribuição do 

instrumento – do qual foi enviado um exemplar - pelos alunos do 5º e 6º ano, em 

contexto de sala de aula, preferencialmente todos no mesmo dia por uma questão de 

rigor metodológico.  

A direção da escola foi informada que todas as informações recolhidas seriam 

confidenciais e que os elementos recolhidos se destinavam exclusivamente para o 

referido fim. Foi ainda garantido pelo investigador que se responsabilizaria por não 

perturbar ou interferir com as atividades escolares e que após a sua conclusão todos 

os participantes poderiam ter acesso aos resultados devendo, para o efeito, contactar 

o autor (os contactos do investigador foram disponibilizados aquando do pedido de 

autorização para a realização do trabalho). 

Em poucos dias, e após decisão em conselho pedagógico daquele 

agrupamento, a escola deu a autorização necessária para avançar com a aplicação dos 

questionários. Verificou-se o número de alunos inscritos em cada turma e o 
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questionário foi fotocopiado e colocado em envelopes fechados para cada turma, 

num total de duzentos e setenta e cinco questionários, distribuídos por treze turmas 

do 2º ciclo (5º e 6º anos), sendo que os participantes que haviam colaborado aquando 

do pré-teste ficaram excluídos desta fase. 

 

 

4.3 Ensaio do questionário  

 

Uma vez definida a amostra, havia que testar o questionário, já que é 

frequentemente consensual a utilidade da realização de um pré-teste numa amostra 

reduzida que pertença à população que se pretende estudar (Foddy, 1996) e, por isso, 

todos os instrumentos de recolha de informação devem ser testados por forma a 

aferir a sua fiabilidade e validade, já que são ferramentas para obter respostas (Bell, 

1997).  

No que concerne ao instrumento utilizado na presente investigação, este foi 

redigido numa primeira versão com as questões formuladas e ordenadas de maneira 

provisória. Antes da realização do ensaio, o questionário foi analisado por pessoas 

com experiência na área da investigação, com vista à obtenção de comentários, ideias 

ou sugestões e à verificação das perguntas individuais e verificação do questionário 

como um todo. Após esta fase, o questionário foi ligeiramente alterado mas apenas 

em termos de semântica. 

Ainda assim, era importante testar vários aspetos, os quais se elencam 

seguidamente: 

a) a adequação das questões aos objetivos; 

b) a extensão do questionário; 

c) a compreensão das questões; 

d) a clareza e precisão do vocabulário; 

e) as adequações do tempo de preenchimento; 

f) o grau de dificuldade e a dimensão do pré-questionário; 

g) a eficácia das instruções; 
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h) o posicionamento do inquirido face ao questionário; 

i) a deteção de questões a incluir ou a excluir. 

Além das alíneas enumeradas, pretendia-se detetar possíveis problemas 

apresentados pelo instrumento de recolha de dados de modo a que os sujeitos que 

fossem objeto de estudo não encontrassem dificuldades em responder, podendo, por 

outro lado, realizar uma análise preliminar dos dados obtidos para ver se o estilo e o 

formato das questões levantavam ou não problemas na altura da aplicação. Esta 

situação pode revelar-se especialmente preocupante quando estamos a lidar com 

populações jovens, como é o caso. 

Era ainda relevante verificar se todos os inquiridos compreendiam as 

questões da mesma forma, pois “não é certo que os significados das palavras 

normalmente utilizadas (…) sejam partilhados mesmo quando os inquiridos foram 

socializados num contexto cultural semelhante ao do investigador” (Foddy, 1996, 

p.42), se nenhuma questão se revelaria muito difícil, se a lista de opções de respostas 

às questões fechadas cobria todas as alternativas possíveis, se a aceitação das 

respostas pelos inquiridos seria total, isto é, se existia alguma pergunta cuja resposta 

fosse recusada e, portanto, tivesse de ser inutilizada. 

A ordem das questões também se adivinhava relevante, portanto era 

necessário verificar se no decorrer das questões não havia saltos abruptos de um 

assunto para outro sem qualquer critério, considerando o seu encadeamento e ainda 

que nenhuma questão deveria causar influência sobre as seguintes. O entrevistado, à 

medida que avança nas questões reflete sobre elas, o que poderá, ou não, levar a 

algumas alterações nas respostas. 

Também a ordenação das opções de resposta foi tida em conta, já que podem 

afetar a seleção de determinadas opções, nomeadamente quando são os participantes 

a ler e interpretar as questões que lhes são colocadas. O mesmo parece não acontecer 

quando são outros a fazer as perguntas oralmente, situação em que há uma certa 

tendência a selecionar a última opção (Foddy, 1996). 

As questões tiveram em consideração as habilitações dos respondentes, pelo 

que, no pré-teste, se poderia apurar se existiriam pormenores de semântica que não 

fossem compreendidos pelos inquiridos (Hill & Hill, 2009). O ensaio consistiu na sua 
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aplicação a um conjunto de dezoito alunos do sexto ano de escolaridade que 

frequentavam a mesma escola onde o questionário final foi aplicado posteriormente.  

Cada etapa da investigação pode ter presentes problemas de ordem ética que 

poderão resultar quer da natureza do projeto em si, quer do contexto da pesquisa, 

dos procedimentos adotados, dos métodos ou do tratamento que se dará aos dados 

(Cohen & Manion, 2000). O investigador deverá, portanto, garantir e respeitar os 

direitos dos participantes. Estes tiveram a garantia do anonimato, já que se poderia 

pôr a hipótese de pensarem que estavam a ser avaliados, o que poderia influenciar as 

suas respostas e foi realizado na sala de aula já que assim poderia evitar o risco de não 

devolução. Todos os alunos aceitaram preencher o questionário. 

O estudo preliminar teve como objetivo “verificar a adequação das perguntas 

e das escalas de respostas do questionário” (Hill & Hill, 2005, p.76), tendo o 

instrumento sido aplicado numa pequena amostra, a qual foi convidada a falar sobre 

problemas de preenchimento e a sugerir alterações, tendo sido realizada uma análise 

simples dos dados do questionário para aferir as perguntas que seriam incluídas no 

instrumento final. 

Esta experiência em pequena escala foi concretizada nas mesmas condições 

daquelas em que a versão final seria aplicada, isto é, em sala de aula, numa terça-feira, 

pelas 12.30h, pelo investigador, para minimizar as fontes de incorreção nesta primeira 

fase e para obter informações precisas face ao questionário, pois os inquiridos 

deveriam, para além de fornecer as respostas às perguntas, desenvolvê-las, 

complementando-as com comentários e observações sobre o significado que lhes 

atribuíam.  

Os alunos demoraram cerca de trinta minutos a realizar esta tarefa, pelo que 

as considerações inicialmente tidas acerca da duração do questionário foram 

confirmadas. Pretendia-se que a versão final não ultrapassasse os vinte e cinco 

minutos. Aqui houve cerca de cinco minutos a mais porque os participantes fizeram 

alguns comentários, tal como se pretendia. Não houve muitas questões levantadas no 

preenchimento do questionário, embora as perguntas relativas às profissões dos 

familiares tivesse gerado algumas dúvidas, as quais se prendiam com o facto de um 

dos elementos já ter falecido ou de não saberem qual era a profissão de alguns 

elementos familiares. 
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Posteriormente, o mesmo questionário foi aplicado a um grupo de vinte 

alunos do sexto ano, de uma outra escola, mas com características semelhantes, não 

se tendo verificado quaisquer aspetos dignos de registo, tendo os alunos demorado 

cerca de vinte e cinco minutos a responder. 

Na Tabela1 apresenta-se o número de participantes distribuídos por género e 

a validade dos questionários face ao seu preenchimento. 

 

Tabela 1. Participantes do ensaio do questionário 

  n % 

Género Masculino 21 55 

Feminino 17 45 

 Total 38 100 

Preenchimento 

Válidos 37 97 

Nulos 1 3 

 Total 38 100 

Uma análise preliminar dos resultados obtidos permite avaliar algumas 

questões de investigação, fazer algumas interpretações, preparar a codificação das 

perguntas abertas e eliminar as perguntas que não contribuem para uma análise 

significativa. Neste sentido, alteraram-se alguns termos que não eram do 

conhecimento geral dos inquiridos e foi eliminada uma questão no item “dinheiro”, 

já que não fazia sentido na forma como era colocada. Foi ainda acrescentada uma 

questão, que passou a ter o nº 2 no questionário) para que os inquiridos indicassem 

se alguns dos elementos familiares (pai, mãe, avós paternos ou avós maternos) já 

tinham falecido, uma vez que alguns tinham levantado o problema de não terem 

onde informar desse facto. 

Este trabalho prévio era necessário para posteriormente se entrar numa fase 

definitiva do trabalho, sem que este fosse prejudicado por algum erro grave que 

depois se revelasse irreversível e cuja correção implicaria todo o processo. 

Percorridas estas etapas, existiu então a certeza de que a versão final do instrumento 

contribuiria para uma recolha de dados que possibilitaria o progresso da investigação. 
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4.4 Recolha de dados 

 

 Apesar da delegação de funções constituir uma multiplicação das fontes de 

incorreção, foi entregue um guia de aplicação aos inquiridores (ver Anexo 4), neste 

caso os professores da escola, já que era essencial que conhecessem o questionário e 

aquilo que com ele se pretendia (Ferreira, 2003) e esclareceram-se algumas dúvidas 

que surgiram, como o tipo de ajuda que poderia ser prestada, salvaguardando a 

importância da não colaboração na seleção das hipóteses de resposta.  

Nesse documento foram dadas informações sobre o investigador, foi 

apresentado o tema de forma clara e simples e foi pedido que não pressionassem os 

alunos no sentido de responderem depressa, já que se pretendia que respondessem à 

totalidade das questões. Também foi dada indicação que, ao que tudo indicava, os 

alunos conseguiriam responder num prazo de vinte e cinco minutos e que cada aluno 

só poderia responder a um questionário, o qual teria de ser obrigatoriamente 

devolvido, mesmo que estivesse incompleto. “Se é importante fazer a investigação, 

devemos esforçar-nos ao máximo para que haja a maior devolução possível dos 

questionários (Tuckman, 2005, p.347). 

Os professores/aplicadores foram alertados para que, antes de distribuírem 

os questionários, lessem uma informação aos alunos que os informava de alguns 

aspetos importantes, como o facto de o questionário ser anónimo e ter como 

finalidade recolher informações para um estudo científico sobre as relações entre os 

avós e os netos, já que isso acentuaria a natureza académica da pesquisa (Hill & Hill, 

2009).   

Tendo em conta os direitos dos participantes à privacidade, à não 

participação, a permanecer no anonimato e à confidencialidade (Tuckman, 2005), os 

inquiridos foram ainda informados de que a participação no estudo era facultativa, 

que nenhum aluno seria prejudicado por não colaborar e que dos alunos que 

aceitassem participar neste estudo, alguns poderiam vir a ser selecionados, 

posteriormente, para uma entrevista. 

O questionário foi aplicado no dia 18 de janeiro de 2012, quarta-feira, pelas 

10:05h em todas as turmas em simultâneo, logo no início da aula, por forma a 

salvaguardar que os alunos não conversassem sobre o questionário após o seu 
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preenchimento e isso pudesse, de alguma forma, condicionar não só a cooperação, 

como também as respostas. Também se pretendia que o processo fosse célere e não 

perturbasse o normal funcionamento das atividades letivas. 

O preenchimento do questionário aconteceu, como já referido, em contexto 

de sala de aula, tendo sido distribuído e recolhido pelos professores/aplicadores e 

entregues no final da aula ao investigador, tendo fornecido um feedback oral da forma 

como havia sido recebido o questionário e qual tinha sido a reação dos alunos 

perante o questionário. Os professores/aplicadores informaram o investigador que 

havia decorrido tudo dentro da normalidade, referindo que os alunos tinham tido 

dificuldades apenas na atribuição do nome das profissões, esta uma questão aberta, 

devido ao número elevado de hipóteses de resposta que poderiam surgir. 

 

Figura 2. Processo e intervenientes na recolha de dados 

 

Após a devolução de todos os questionários que haviam sido distribuídos, foi 

feita uma primeira análise para verificar o seu preenchimento. Assim, havia 

questionários completa e corretamente preenchidos, outros com preenchimento 

incompleto, outros devolvidos em branco (não sendo possível apurar se os alunos 

estavam a faltar ou se não quiseram cooperar) e outros questionários que, 

apresentavam respostas incongruentes, pelo que foram imediatamente inutilizados.  

Assim, foram considerados não válidos os questionários em branco, com 

preenchimento incompleto, ou considerados inválidos. Esta inutilização teve como 

base pelo menos um dos seguintes critérios: 
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a) as respostas na questão nº11 eram iguais em todos os itens (por 

exemplo, assinalou em todos os itens a opções “Raramente”, “Às 

vezes”, “Muitas vezes” e “Sempre”; 

b) as respostas na questão nº11 apresentavam dúvidas na forma como 

foram colocados os “X” (por exemplo, de forma seguida assinalaram 

“Nunca”, “Raramente”, “Às vezes”, “Muitas vezes” e “Sempre”); 

c) o inquirido apresentou duas ou mais respostas para a mesma pergunta 

(com exceção da questão nº2, onde eram aceites mais do que uma 

resposta);  

d) o inquirido não respondeu a todas as questões a partir da questão nº2 

(foram aceites as respostas em branco dadas na questão nº1 – Dados 

pessoais- sobretudo da nº1.7 à nº1.12, já que era aceitável que alguns 

inquiridos não soubessem as profissões dos pais ou dos avós); 

e) o inquirido revelou incongruência nas respostas, face às respostas 

dadas nas perguntas de controlo; 

f) o inquirido identificou-se, de alguma forma, aquando do 

preenchimento do questionário. 

 

Foram, no entanto, considerados válidos os questionários cujas respostas à 

questão nº11 (em todos os itens) eram sempre “Nunca” mas que o inquirido havia 

respondido na questão nº5 que não costumavam estar no dia-a-dia com os avós. 

 

Tabela 2 Análise preliminar dos questionários face ao preenchimento 

 nº % 

Válidos 219 80 

Anulados 56 20 

Total 275 100 

Face a uma primeira análise, foram considerados válidos apenas os 

questionários completos e corretamente preenchidos - num total de 219 (80%) - 

tendo os restantes 56 (20%) sido considerados nulos, pelo que não foram tidos em 

consideração para a fase seguinte da investigação. 
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Neste capítulo apresentam-se os resultados, com base na análise dos 

questionários e respetivo tratamento em SPSS - Statistical Package for the Social 

Sciences. Além deste programa, recorreu-se ao programa Microsoft Excel 2010 para 

algum tratamento de dados mais simples, como a simples organização de informação, 

bem como para a construção de alguns gráficos e / ou tabelas. 

Começa-se por fazer uma caracterização sociofamiliar da amostra, uma 

caracterização da interação entre avós e netos e, seguidamente, apresentam-se as 

tabelas com a percentagem e Média de todos os itens de cada Escala do questionário. 

Finalmente, responde-se às sete questões de investigação já formuladas no Capítulo 

II.  

 

 

1. CARACTERIZAÇÃO SOCIOFAMILIAR DA AMOSTRA 

 

A amostra é constituída pelos alunos do 2º ciclo, isto é, que frequentam o 5º 

e 6º ano de escolaridade. Foi tido em consideração que, por se encontrarem no 2º 

ciclo e atendendo ao facto de ser comum as escolas irem mantendo os alunos nas 

mesmas turmas até ao final do 3º ciclo (9º ano) e, por isso, ser possível fazer um 

estudo longitudinal nessa altura para estabelecer comparações com os dados 

recolhidos no presente estudo, o que poderia revelar-se um trabalho bastante 

interessante. Relativamente às idades dos participantes, estas encontram-se entre os 

10 e os 13 anos, distribuídos de acordo com o gráfico seguinte.  
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Gráfico 1. Idade dos participantes 

 

Analisando o gráfico nº1, verifica-se que dos inquiridos, 61 têm 10 anos 

(28%), 110 têm 11 anos (50% da amostra), 36 têm 12 anos (16%) e 12 participantes 

têm 13 anos (6%). A média de idades dos participantes é 10,9 anos.  

Em relação ao género dos participantes, estes encontram-se distribuídos de 

forma bastante equilibrada, já que 113 (52%) são rapazes e 106 (48%) são raparigas. 

O gráfico nº 2 apresenta esses resultados. 

 

Gráfico 2. Distribuição dos participantes por género 

.  

Os participantes foram questionados quanto ao número de irmãos, pelo que 

o seguinte Gráfico 3 apresenta uma síntese das respostas dadas. É notório o elevado 

número de alunos que tem apenas só um irmão, seguido dos filhos únicos e dos 

inquiridos que têm dois irmãos. Ainda de registar um número, embora menos 

significativo, de inquiridos que tem mais de três irmãos.  
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Gráfico 3. Distribuição dos participantes por nº de irmãos 

 

Assim, verifica-se que a esmagadora maioria dos participantes tem irmãos 

(82%), sendo que apenas 18% são filhos únicos. Dos inquiridos que têm pelo menos 

um irmão, 42% dos inquiridos têm 1 irmão apenas, 17% têm 2 irmãos, 9% têm 3 

irmãos, 8% têm 4 irmãos, 5% têm 5 irmãos, e 4% têm 6 ou mais irmãos. 

 

Gráfico 4. Distribuição dos participantes por nacionalidade 

 

No que diz respeito à nacionalidade dos participantes, e numa análise mais 

detalhada, verificaram-se naturalidades de oito países, sendo três delas europeias: 

portuguesa (cento e noventa e um participantes), inglesa (um participante) e romena 

(dois participantes); uma sul-americana: brasileira (seis participantes) e quatro 

africanas: santomense (quatro participantes), guineense (um participante), angolana 

(um participante) e cabo-verdiana (sete participantes).  

Uma vez que a esmagadora maioria é de nacionalidade portuguesa e as outras 

nacionalidades não tiveram uma grande expressão, o Gráfico 4 apresenta as respostas 

dos participantes, face à nacionalidade, em dois grupos. As respostas dos 
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participantes foram: 3% dos inquiridos não sabem ou não respondem, 87% são de 

nacionalidade portuguesa e 10% são de outra nacionalidade, que não a portuguesa.  

 

Gráfico 5. Distribuição dos participantes por ano de escolaridade 

 

Relativamente ao ano de escolaridade que os inquiridos frequentam, há 

também um equilíbrio pelos dois anos letivos em causa, já que 47% dos alunos 

frequentam o 5º ano e 53% frequentam o 6º ano. Os resultados apresentam-se no 

Gráfico 5. 

A profissão dos ascendentes (pais, avós paternos e avós maternos) encontra-

se no Gráfico 6. Um grande número de inquiridos não sabe/não respondeu à 

questão sobre as profissões dos seus ascendentes. Tratava-se de uma questão de 

resposta aberta, sendo que, posteriormente, as respostas foram agrupadas de acordo 

com a Classificação Portuguesa das Profissões 2010 em uso pelo Instituto Nacional 

de Estatística e pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional.  

A Classificação Portuguesa das Profissões de 2010, também conhecida por 

CPP/2010, elaborada a partir da Classificação Internacional Tipo de Profissões de 

2008 (CITP/2008) pelo Instituto Nacional de Estatística, I.P. (INE, I.P.), substituiu a 

Classificação Nacional de Profissões de 1994 (CNP/94) do Instituto do Emprego e 

Formação Profissional harmonizada com a CITP/1988. 

Optou-se, neste gráfico, por retirar dois grandes grupos de profissões: os 

profissionais das forças armadas e os quadros superiores da administração, dirigentes 

e quadros superiores de empresa, por não haver nenhum inquirido a responder nesse 

sentido. Por uma questão de necessidade, foram acrescentadas duas categorias aqui: 

desempregados e reformados, já que o número de respostas nessas categorias era 

significativo. 
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Gráfico 6. Profissão dos ascendentes 

 

No que respeita à profissão do pai, a maioria são trabalhadores qualificados 

da indústria (42%). Já a maioria das mães são pessoal dos serviços pessoais, de 

proteção e segurança (41%) e trabalhadores não qualificados (23%). Relativamente à 

profissão dos avós (maternos e paternos), embora a maioria não tenha respondido a 

essa questão, dos que responderam, a sua maioria são reformados, quer avôs, quer 

avós. No entanto, as profissões das áreas do pessoal dos serviços pessoais, de 

proteção e segurança, bem como os trabalhadores não qualificados tiveram alguma 

expressão. 

 

Gráfico 7. Local de residência dos participantes 
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Na questão nº3, perguntou-se aos participantes onde viviam. A esmagadora 

maioria reside numa vila (84%) e cerca de 15% vive numa cidade. Apenas 1% 

referiram viver numa aldeia, conforme pode ser confirmado pelo Gráfico 7.  

Foi perguntado aos participantes com quem viviam, isto é na casa de quem é 

que habitavam. Parecia relevante apurar-se se os jovens viviam na casa dos pais, dos 

avós ou de outros familiares, para uma melhor compreensão da sua realidade 

sociofamiliar. O Gráfico 8 mostra as respostas dadas a essa pergunta. 

 

Gráfico 8. Proprietário da casa onde reside 

 

Dos inquiridos, 91% referiram que vivia em casa dos pais e cerca de 7% 

responderam que viviam em casa dos avós. Um número quase insignificante de 

respondentes reside em casa de outros familiares ou num outro local que não um dos 

três disponíveis para resposta. 

 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DA INTERAÇÃO COM OS AVÓS 

 

Com base nas informações recolhidas no questionário, foi possível elaborar 

uma caracterização da realidade sociofamiliar, particularmente sobre as relações 

intergeracionais. Quis-se saber quais os ascendentes que já haviam falecido, se 

habitualmente costumavam estar em contacto com os seus avós, quantas horas por 

semana, bem como o local onde o avô ou a avó que mais cuidados lhe presta, reside. 
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Os próximos gráficos apresentam-nos esses dados de forma sistematizada e 

resumida.  

Gráfico 9. Ascendentes já falecidos 

 

No que diz respeito à questão sobre os ascendentes que já tinham falecido, 

havia seis hipóteses de resposta: a mãe e os avós maternos; o pai e os avós paternos. 

Assim, dos 219 inquiridos, 7 são órfãos de pai, 11 de mãe, 83 já não têm avô paterno, 

47 não têm avó paterna, 74 não têm avô materno e 42 não têm avó materna. Aqui 

verifica-se que há mais jovens sem os avôs do que sem as avós, embora haja mais 

órfãos de mãe do que de pai, apesar de essa diferença não ser muito expressiva.  

 

Gráfico 10. Hábitos de convívio frequente com os avós 

 

Na pergunta nº5, os inquiridos eram questionados se, no dia-a-dia, 

costumavam estar com os seus avós. Dos inquiridos, 51% responderam “Sim” e 48% 

responderam “não”.  
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Gráfico 11. Nº de horas de contacto semanal com os avós 

 

No que se refere ao número de horas que os inquiridos passam, 

semanalmente, com os seus avós, especificamente com o avô / a avó que mais 

cuidados lhe presta, verificara-se três respostas significativas. Embora mais de 50 

participantes tenham deixado esta resposta por preencher (Ns/Nr), verificam-se aqui 

dois extremos: os que estão entre 1 a 5 horas semanalmente com os avós e os que 

estão mais do que 30 horas. 

Confirma-se, então, a posição de Saraceno e Naldini (2003), por exemplo, 

que consideram que hoje os netos e os avós passam mais tempo juntos do que 

acontecia noutros tempos. 

 

Gráfico 12. Frequência do contacto com o(a) avô/avó que presta mais cuidados 

 

Já na questão nº9, foi perguntado aos inquiridos qual era frequência com que 

estão com os avós, em especial o avô / a avó que presta mais cuidados. A maioria 

dos participantes respondeu que está com os avós “diariamente”, se bem que um 
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grupo elevado referiu estar com os avós “quase diariamente” e “semanalmente”. 

Mais de 20 participantes estão com os avós uma vez por ano e um número menos 

significativo respondeu que nunca está com os avós (cerca de 12), conforme se 

mostrou no Gráfico 12. 

 

Gráfico 13. Local de residência do(a) avô/avó que presta mais cuidados 

 

 

 

 

 

 

 

Questionaram-se os participantes sobre o local de residência desse avô, para 

perceber um pouco do contexto sociofamiliar em termos intergeracionais. Houve 

171 inquiridos referiram que o avô / a avó com quem interagem mais vive na sua 

casa, sendo que 20 residem em casa do participante e 10 em casa de outros familiares. 

Apenas 4 participantes referiram que o avô/a avó vive num lar, o que ainda assim 

não deixa de ser curioso, se levarmos em linha de conta que é esse avô / essa avó que 

o participante elege como sendo aquele que mais cuidados lhe presta ou com quem 

interage mais. 

A pertinência desta questão teve que ver com o facto de, na literatura, 

(Matthews & Spey, 1985) haver a informação de que as relações que são estabelecidas 

entre avós e netos são influenciadas pela proximidade física e do tipo de relação que 

os pais estabelecem com os avós. 
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3. APRESENTAÇÃO DE DADOS POR ESCALA  

 

Em relação aos dados obtidos na questão nº11, as respostas distribuem-se 

por 11 itens - conforme já referido no capítulo anterior – sendo que cada um desses 

itens apresenta várias afirmações, sobre as quais os participantes deviam assinalar a 

com um X a resposta que melhor se adequava ao seu caso, de acordo com as tarefas 

que o avô ou a avó em questão desempenham no seu dia-a-dia. 

Assim, foi fornecida uma escala tipo Lickert, cujas respostas variavam entre 1 

(Nunca) e 5 (Sempre). As respostas em branco foram consideradas como “Não 

sabe/Não responde”. 

Seguidamente apresentam-se as tabelas com os resultados de cada resposta 

(por item) nomeadamente a frequência (n), a percentagem (%) e também a Média. 

 

 

3.1 Higiene  

 

No primeiro parâmetro, pretendeu-se verificar em que medida os avós 

assumiam responsabilidades na concretização ou na supervisão de tarefas que se 

prendem com a higiene pessoal dos seus netos, sabendo a priori que nestas idades os 

jovens já têm alguma autonomia no que diz respeito à sua higiene. Assim, apresenta-

se a Tabela 3 com os resultados nesta matéria. 

Analisando os resultados apresentados na Tabela 3, é notório, pelos dados, 

que a Moda em quase todos itens desta temática é “Nunca”, pelo que os avós não 

participam nas atividades relacionadas com a higiene dos netos, o que pode ter a ver 

com o facto de, nestas idades, os jovens já terem autonomia nessas tarefas e os avós 

não participarem na higiene pessoal dos netos. Ainda assim, 43,8% dos inquiridos 

referiu que o avô / a avó os mandam lavar as mãos antes das refeições, o que assume 

alguma importância no que se refere à supervisão da higiene e 29,7% assume que o 

avô/a avó costuma comprar-lhe roupa para usar.  

Verifica-se que os avós já não ajudam os netos no banho (2%), não os 

ajudam a vestir (2%) e já não lhes atam os atacadores dos sapatos. Estes resultados 

adivinham-se positivos, na medida em que é expectável que, nesta fase da infância, os 



 

67 

 

jovens já tenham adquirido hábitos de higiene promovidos anos antes. No entanto, 

há que salientar o papel de controlo em matéria de supervisão dos avós quanto à 

limpeza do corpo, nomeadamente mandando os netos tomarem banho e lavarem as 

mãos antes das refeições.  

 

Tabela 3.Análise da Escala “Higiene” 

Higiene 
Ns/Nr Nunca Raramente Às vezes Muitas vezes Sempre 

Média 
n % n % n % n % n % n % 

Ajuda-me no banho. 0 0 117 80,8 18 8,2 15 6,8 7 3,2 2 0,9 1,35 

Manda-me tomar banho e faço-o 
sozinho. 

1 0,5 97 44,3 22 10 16 7,3 17 7,8 66 30,1 2,68 

Verifica se escovei os dentes. 2 0,9 104 47,5 20 9,1 28 12,8 25 11,4 40 18,3 2,41 

Escova-me ou penteia-me o 
cabelo. 

1 0,5 123 56,2 22 10 30 13,7 17 7,8 26 11,9 2,07 

Verifica se lavei as mãos depois de 
utilizar o wc. 

0 0 95 43,4 24 11 31 14,2 19 8,7 50 22,8 2,56 

Cuida para que eu tenha as unhas 
curtas e limpas. 

2 0,9 91 41,6 16 7,3 25 11,4 26 11,9 59 26,9 2,72 

Manda-me lavar as mãos antes das 
refeições. 

2 0,9 69 31,5 20 9,1 14 6,4 18 8,2 96 43,8 3,21 

Prepara-me a roupa para eu vestir. 1 0,5 128 58,4 21 9,6 25 11,4 17 7,8 27 12,3 2,04 

Ajuda-me a vestir. 0 0 172 78,5 20 9,1 18 8,2 7 3,2 2 0,9 1,38 

Ata-me os atacadores dos sapatos. 1 0,5 163 74,4 23 10,5 15 6,8 9 4,1 8 3,7 1,50 

Escolhe a altura para eu cortar o 
cabelo. 

0 0 134 61,2 26 11,9 26 11,9 14 6,4 19 8,7 1,89 

Compra-me roupa para usar. 2 0,9 53 24,2 11 5,0 44 20,1 44 20,1 65 29,7 3,2 

 

 

3.2 Alimentação  

 

No que à alimentação diz respeito, pretendeu-se saber de que forma é que os 

avós estão presentes nas refeições dos netos, na sua prestação, em matéria de regras à 
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mesa e também que ajudas os netos dão aos avós à hora das refeições. A Tabela 4 

apresenta a frequência e a percentagem, bem como a Média das respostas na Escala. 

Verifica-se que a maioria dos netos (44,7%) referiu que o avô/a avó lhes 

preparam as refeições, sendo a maioria neste caso. No que se refere a cortar os 

alimentos, quase metade dos inquiridos referiram que avós não colaboram nesta 

tarefa (49,8%), embora a outra metade assuma que os avós lhes cortam os alimentos 

raramente, às vezes, muitas vezes ou sempre. 

Há, por parte dos avós, uma preocupação e uma certa insistência para que os 

netos comam a todas as refeições, embora 26,5% refira que isso nunca acontece, ou 

acontece raramente (11,4%). Essa preocupação estende-se também ao controlo sobre 

a quantidade de doces que os netos consomem (66,2%), bem como a quantidade de 

frutas e legumes que estes ingerem. Cerca de 62,6% dos inquiridos referem que os 

avós fazem esse controlo.  

Tabela 4. Análise da Escala “Alimentação” 

Alimentação 
Ns/Nr Nunca Raramente Às vezes Muitas vezes Sempre 

Média 
n % n % n % n % n % n % 

Prepara-me as refeições. 1 0,5 43 19,6 9 4,1 32 14,6 35 16 98 44,7 3,84 

Corta-me os alimentos. 0 0 109 49,8 20 9,1 37 16,9 19 8,7 34 15,5 2,31 

Insiste para que coma a todas 
as refeições. 

1 0,5 58 26,5 25 11,4 30 13,7 24 11 81 37 3,19 

Controla a quantidade de 
doces que como. 

2 0,9 72 32,9 23 10,5 34 15,5 21 9,6 67 30,6 2,91 

Controla a quantidade de 
frutas e legumes que como. 

2 0,9 80 36,5 18 8,2 30 13,7 27 12,3 62 28,3 2,84 

Deixa-me escolher os 
alimentos que mais gosto. 

0 0 56 25,6 27 12,3 55 25,1 30 13,7 51 23,3 2,96 

Deixa-me tomar as refeições 
antes dos adultos. 

3 1,4 109 49,8 25 11,4 37 16,9 21 9,6 24 11 2,16 

Deixa-me levantar quando 
termino a refeição. 

5 2,3 51 23,3 21 9,6 19 8,7 19 8,7 104 47,5 3,40 

Ajudo-o(a) a pôr a mesa. 1 0,5 53 24,2 17 7,8 37 16,9 24 11 87 39,7 3,32 

Ajudo-o(a) a lavar a louça. 2 0,9 79 36,1 30 13,7 31 14,2 24 11 53 24,2 2,70 

Ajudo-o(a) a cozinhar. 3 1,4 90 41,1 33 15,1 37 16,9 22 10 34 15,5 2,39 

Ajudo-o(a) nas compras do 
supermercado. 

1 0,5 50 22,8 28 12,8 35 16 27 12,3 78 35,6 3,23 
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Ainda assim há – por parte dos netos – alguma liberdade de escolha dos 

alimentos que mais gostam, já que apenas 25,6% referiram que os avós nunca lhes 

dão essa oportunidade ou raramente (12,3%) isso acontece.  

Se, por um lado, os avós são exigentes com os netos nunca (49,8%) ou 

raramente (11,4%) permitindo que tomem as refeições antes dos adultos, a verdade é 

que, por outro, os deixam levantar quando terminam a refeição (64,9%), embora não 

seja claro se isso acontece, independentemente de todos os presentes já a terem 

terminado ou se os avós autorizam que o neto se levante apenas porque já concluiu a 

sua refeição. 

Parece clara a colaboração dos netos nas tarefas inerentes à preparação e 

concretização das refeições se considerarmos que 75,3% referiram que ajudam os 

avós a pôr a mesa, sendo que 39,7% assume que isso acontece sempre ou muitas 

vezes (11%). Essa ajuda estende-se também a tarefas como a lavagem da louça já que 

apenas 36,1% dos inquiridos confessaram que nunca ajudam nessa atividade. 

Já no que se refere à ajuda à concretização das refeições propriamente ditas, 

41,1% referem que nunca ajudam os avós ou fazem-no raramente (15,1%). Só 25,5% 

dos netos ajudam sempre ou muitas vezes.  

Nas compras do supermercado, 35,6% dos netos referiram que nunca ou 

raramente ajudam os avós ou raramente ajudarem nessa tarefa, o que pode ter a ver 

com o facto de estes aproveitarem, possivelmente, as horas a que os netos estão na 

escola para fazerem essas compras ou não terem o hábito de as fazerem 

acompanhados dos netos. No entanto, 37,9% referiram ajudar sempre ou muitas 

vezes os avós na realização das compras do supermercado. 

 

 

3.3 Escola 

 

 O questionário apresentava também uma componente para avaliar de que 

forma os avós se envolvem na escola, nas tarefas escolas e qual a perceção que os 

netos têm acerca da relação e das preocupações que os avós têm com o seu 

desempenho escolar. 
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 Os resultados obtidos neste item permitem-nos concluir que os avós, face à 

escola, assumem um papel mais passivo, o que poderá significar que, uma vez que 

cabe aos pais a tarefa de acompanhar os filhos na escola, não pretendem interferir 

nessa matéria. Ainda assim é curioso verificar que os avós têm o hábito de questionar 

os netos sobre as atividades levadas a cabo na escola (73%) e de verificar se 

acompanham os colegas nas atividades da escola, de grupo (5,6%).  

 

Tabela 5. Análise da Escala “Escola” 

Escola  
Ns/Nr Nunca Raramente Às vezes Muitas vezes Sempre 

Média 
n % n % n % n % n % n % 

Pergunta-me o que faço na escola. 1 0,5 58 26,5 20 9,1 40 18,3 29 13,2 71 32,4 3,14 

Verifica se acompanho os colegas 
nas atividades da escola. 

1 0,5 94 42,9 34 15,5 36 16,4 20 9,1 34 15,5 2,37 

Ajuda-me a fazer os trabalhos de 
casa. 

2 0,9 96 43,8 33 15,1 38 17,4 22 10 28 12,8 2,30 

Participa nas atividades da escola 
quando é necessário. 

3 1,4 105 47,9 28 12,8 32 14,6 18 8,2 33 15,1 2,25 

Aconselha-me sobre o que devo 
fazer na escola. 

4 1,8 68 31,1 16 7,3 31 14,2 28 12,8 72 32,9 3,03 

Queixa-se de mim aos 
professores. 

3 1,4 182 83,1 17 7,8 10 4,6 3 1,4 4 1,8 1,26 

Castiga-me quando me comporto 
mal na escola. 

2 0,9 115 52,5 21 9,6 29 13,2 15 6,8 37 16,9 2,23 

Conta-me como era a escola no 
tempo dele/dela. 

3 1,4 59 26,9 19 8,7 42 19,2 29 13,2 67 30,6 3,07 

Conta-me como ele/ela era na 
escola. 

2 0,9 68 31,1 18 8,2 42 19,2 29 13,2 60 27,4 2,94 

Cerca de 60% dos inquiridos referiram que os avós não costumam ajudá-los 

na realização dos trabalhos de casa, ou fazem-no raramente. Isto poderá ter a ver 

com o facto de os avós terem baixas qualificações e não terem formação suficiente 

para ajudar os netos na concretização das tarefas escolares.  

A maioria dos avós não participa nas atividades da escola quando é necessário 

(60,7%), o que se poderá revelar negativo, já que a interação das famílias e da escola 

no processo educativo do aluno tem efeitos no seu desempenho escolar. Ora, a 

maioria dos encarregados de educação são os pais, pelo que é possível que os avós se 

demitam de participar, eventualmente por não se sentirem preparados ou à vontade 

para o fazer. 
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Para os alunos, há benefícios quando os pais se interessam pela sua 

escolaridade, têm uma maior motivação e, como tal, desenvolvem atitudes positivas 

em relação à aprendizagem, dando origem ao sucesso académico e pessoal. As 

potencialidades são transformadas em capacidades, pelo que o desenvolvimento da 

criança está, inevitavelmente, ligado à escola e à família.  

Por outro lado, os avós costumam aconselhar os netos sobre o que devem 

fazer na escola, sobretudo orientações ao nível do comportamento e das atitudes, já 

que cerca de 60% dos inquiridos referiram que os avós o fazem sempre, muitas vezes 

ou às vezes. Para os pais e familiares, acompanhar o crescimento, o desenvolvimento 

e as conquistas dos mais pequenos durante sua vida escolar é também preocupar-se 

com o seu trajeto e desempenho, muitas vezes trazendo dúvidas e questões a respeito 

da melhor forma de colaborar, segui-los e apoiá-los nesse projeto de vida 

A esmagadora maioria dos netos (83,1%) assume que os avós não têm o 

hábito de se queixar de si aos professores, sendo que apenas 3,2% assumem que isso 

acontece sempre ou muitas vezes. Isto pode ter a ver com o facto de os avós não 

manterem um contacto muito frequente com os professores – em virtude de não 

serem encarregados de educação dos netos – ou porque, simplesmente, quando vão à 

escola limitarem-se a ouvir aquilo que os professores têm para dizer, evitando fazer 

comentários negativos sobre os jovens a seu cargo.  

Quando se portam mal na escola, os avós não costumam castigar os netos. 

52,5% dos inquiridos assumem que isso não acontece, 9,6% referem que são 

raramente castigados em virtude de terem mau comportamento na escola e 36,9%  

são castigados com maior frequência.  

Do total dos inquiridos, 71,7% referiram que é frequente os avós lhes 

contarem como era a escola no seu tempo e 68% tem por hábito ouvir histórias dos 

avós sobre como eles era na escola. Ainda assim, quase 1/3 dos avós dos inquiridos 

não costuma conversar com os netos sobre o seu desempenho e a sua atividade na 

escola.  
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3.4 Disciplina  

 

No que diz respeito à disciplina e às regras, foram colocadas algumas 

questões aos inquiridos, no sentido de obter informações acerca da interação entre 

avós e netos nesta área, no sentido de verificar o grau de tolerância e o tipo de 

postura que os avós adotam face ao cumprimento das regras por parte dos netos. 

Quando nos referimos a disciplina, falamos dos métodos de ensino do 

caráter, autocontrolo e comportamentos aceitáveis, podendo apresentar-se como um 

forte instrumento de socialização (Papalia, 2001). 

Tabela 6. Análise da Escala “Disciplina” 

Disciplina 
Ns/Nr Nunca Raramente Às vezes Muitas vezes Sempre 

Média 
n % n % n % n % n % n % 

Estabelece e faz-me cumprir 
regras de comportamento. 

1 0,5 59 26,9 24 11 23 10,5 28 12,8 84 38,4 3,23 

Explica-me o que é certo e 
errado nos meus 

comportamentos. 

1 0,5 47 21,5 18 8,2 31 14,2 31 14,2 91 41,6 3,44 

Dá-me os parabéns quando me 
comporto bem. 

2 0,9 50 22,8 13 5,9 28 12,8 22 10 104 47,5 3,50 

Castiga-me quando não 
obedeço. 

1 0,5 84 38,4 34 15,5 37 16,9 20 9,1 43 19,6 2,54 

Defende-me quando as outras 
pessoas se queixam de mim. 

2 0,9 70 32 26 11,9 34 15,5 35 16 52 23,7 2,84 

Consola-me quando sou vítima 
de injustiças. 

2 0,9 65 29,7 20 9,1 33 15,1 30 13,7 69 31,5 3,05 

Deixa-me chorar até me 
acalmar sozinho(a). 

3 1,4 86 39,3 24 11 31 14,2 28 12,8 47 21,5 2,62 

É a pessoa que mais desculpa 
os meus comportamentos. 

2 0,9 62 28,3 20 9,1 40 18,3 28 12,8 67 30,6 3,05 

Pede-me desculpa quando é 
injusto(a). 

2 0,9 64 29,2 16 7,3 32 14,6 21 9,6 84 38,4 3,17 

Deixa-me fazer tudo o que eu 
quero. 

5 2,3 76 34,7 42 19,2 53 24,2 18 8,2 25 11,4 2,35 

É a pessoa que melhor me 
compreende. 

2 0,9 49 22,4 29 13,2 50 22,8 27 12,3 62 28,3 3,08 

Os meus pais dizem que o meu 
avô/a minha avó me estragam 

com mimos. 

2 0,9 116 53 19 8,7 23 10,5 22 10 37 16,9 2,26 

 Analisando a Tabela 6, parece clara a posição da maioria dos avós, já que 

cerca de 75% dos netos referem que os seus avós estabelecem e levam-nos a cumprir 

regras de comportamento, tendo o cuidado de explicar aos seus netos o que é certo 
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ou errado no seu comportamento (78%). Verifica-se, ainda, que uma parte 

significativa dos inquiridos não é castigada pelos avós quando não obedece (38,4%) 

ou é-o raramente (15,5%). Ainda assim, a maioria dos avós dá os parabéns aos netos 

quando estes se portam bem, fomentando e reforçando esses comportamentos. 

Neste aspeto, 57,5% referem mesmo que isso acontece sempre ou muitas vezes. 

Destaque ainda para as respostas dos netos relativamente à pergunta se os 

avós são as pessoas que mais desculpam os seus comportamentos. Mais de 37% dos 

inquiridos referiram que os avós nunca ou raramente os desculpam, sendo que a 

maioria respondeu que os avós são as pessoas que mais desculpam os seus 

comportamentos.  

 Quando outras pessoas fazem queixa dos netos aos avós, estes nunca os 

defendem (32%) ou raramente o fazem (11,9%). No entanto, 15,5% dizem que às 

vezes os avós os defendem, 16% consideram que os avós os defendem muitas vezes 

e 23,7% dizem que os avós os defendem sempre perante queixas de outros. 

 No que diz respeito à atitude dos avós perante situações em que os netos são 

objeto de injustiças, mais de 45% dos inquiridos consideram que os avós os 

consolam sempre, o que aparece reforçado com as respostas relativamente à atitude 

dos avós perante o choro. Dos netos, 39,3% responderam que os avós nunca os 

deixam chorar sozinhos até se acalmarem, pelo que estão presentes nesses 

momentos.  

 Quase metade dos netos inquiridos referiram que os avós pedem sempre ou 

muitas vezes desculpa quando são injustos consigo e 54% dizem que os avós nunca 

ou raramente os deixam fazer tudo o que querem. Apenas a 11,4% dos netos é 

permitido fazer sempre o que querem. 

É interessante verificar que a maioria dos netos acha que os seus avós são as 

pessoas que melhor os compreendem, sendo que 1/3 acha que isso não se verifica 

nunca ou apenas raramente. A grande maioria (quase 62%) dos netos respondeu que 

os seus pais não têm por hábito comentar que os avós estragam os netos com mimos 

e 37% dos pais costumam fazer esse tipo de comentários. 
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É notória a posição dos avós face ao ensino de atitudes positivas em relação à 

qualidade de vida e influência sobre os valores, tal como referido por autores como 

Veleda et al (2006). 

 

 

3.5 Amigos  

 

A amizade assume alguma profundidade e estabilidade no período escolar, 

refletindo os crescimentos cognitivo e emocional (Papalia, 2001). Pretendeu-se 

conhecer em que medida os avós interferem ou fomentam a amizade nos netos, tão 

típica nestas idades, bem como a opinião que os amigos dos netos têm acerca. Assim, 

a próxima tabela apresenta-nos os resultados obtidos neste parâmetro. 

 

Tabela 7. Análise da Escala “Amigos” 

Amigos  
Ns/Nr Nunca Raramente Às vezes Muitas vezes Sempre 

Média 
n % n % n % n % n % n % 

Ajuda-me a resolver conflitos. 3 1,4 71 32,4 25 11,4 38 17,4 22 10 60 27,4 2,84 

Recebe os meus amigos em sua 
casa. 

1 0,5 81 37 18 8,2 23 10,5 20 9,1 76 34,7 3,05 

Protege-me quando me envolvo 
em brigas. 

3 1,4 72 32,9 23 10,5 33 15,1 27 12,3 61 27,9 2,87 

Diz-me para fazer amigos. 5 2,3 62 28,3 21 9,6 24 11 31 14,2 76 34,7 3,10 

Conhece os meus amigos. 6 2,7 71 32,4 26 11,9 39 17,8 21 9,6 56 25,6 2,75 

Faz comentários sobre o 
comportamento dos meus 

amigos. 

3 1,4 117 53,4 25 11,4 24 11 17 7,8 33 15,1 2,15 

Deixa-me frequentar a casa dos 
meus amigos. 

2 0,9 71 32,4 23 10,5 37 16,9 24 11 62 28,3 2,89 

Os meus amigos acham que o 
meu avô /a minha avó é fixe. 

6 2,7 68 31,1 15 6,8 20 9,1 26 11,9 84 38,4 3,11 

 Se, por um lado, 32,4% referem que os avós nunca os ajudam a resolver 

conflitos, 54,8% consideram que a sua colaboração é frequente e mais de 1/3 garante 

que isso acontece muitas vezes ou sempre, protegendo-os em caso de conflitos, 

sendo que quase 33% responderam que os avós não se metem nesse assunto. A 
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maioria dos avós costuma receber os amigos dos netos em sua casa e estimula os 

netos para amizade, dizendo-lhes para fazerem amigos (69,4%), os quais vão 

conhecendo, já que 2/3 dos inquiridos responderam que os avós conhecem os seus 

amigos. 

Sabemos ainda, por estes dados, que os avós nunca (53,4%) ou raramente 

(11,4%) fazem comentários acerca do comportamento dos amigos dos netos, 

deixando-os frequentar a casa deles, embora com mais de 30% essa autorização 

nunca aconteça. Quase 70% dos inquiridos consideram que os seus amigos acham os 

seus avós “fixes”. 

 

 

3.6 Doença  

 

Quisemos saber qual é o papel dos avós no que respeita aos cuidados de 

saúde dos netos e ao tipo de preocupações que têm no que diz se refere à saúde 

e à doença. Foram apresentadas seis afirmações, as quais surgem na tabela 

seguinte, juntamente com os resultados para em cada uma delas. 

 

Tabela 8. Análise da Escala “Doença” 

Doença 
Ns/Nr Nunca Raramente Às vezes Muitas vezes Sempre 

Média 
n 0 n % n % n % n % n % 

Cuida de mim quando estou 
doente. 

0 0 44 20,1 7 3,2 15 6,8 18 8,2 135 61,6 3,88 

Acompanha-me ao médico 
quando vou às consultas. 

0 0 66 30,1 19 8,7 27 12,3 27 12,3 80 36,5 3,16 

Cuida da minha medicação. 1 0,5 66 30,1 12 5,5 20 9,1 18 8,2 102 46,6 3,34 

Faz-me tratamentos. 2 0,9 69 31,5 15 6,8 25 11,4 31 14,2 77 35,2 3,11 

Preocupa-se que eu adoeça. 1 0,5 40 18,3 7 3,2 18 8,2 18 8,2 135 61,6 3,90 

Faz comentários ao meu peso. 0 0 101 46,1 16 7,3 27 12,3 23 10,5 52 23,7 2,58 
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A maioria dos avós cuida sempre dos netos quando estes estão doentes 

(61,6%) e apenas 20% nunca cuida. Os avós têm também o hábito de acompanhar os 

netos às consultas médicas e mais de metade dos inquiridos referiu que os avós 

cuidam da sua medicação. Os avós estão também presentes na realização de 

tratamentos e curativos, revelando uma forte preocupação com a possibilidade de os 

netos adoecerem. Destaque ainda para o facto de os avós nunca ou raramente 

fazerem comentários acerca do peso dos netos, já que nesta fase de crescimento essa 

preocupação ser natural.  

Ainda de referir que neste parâmetro, relacionado com a saúde, a Moda é 

“Sempre” em todas as afirmações, exceto na última, o que é revelador de uma certa 

preocupação e colaboração com os netos quando a saúde é débil. 

 

 

3.7 Dinheiro  

No que diz respeito ao dinheiro e à noção que os jovens têm do seu valor, era 

pertinente apurar em que medida os avós ajudam os netos ou lhes transmitem 

valores acerca da moeda e da sua gestão. 

 

Tabela 9. Análise da Escala “Dinheiro” 

Dinheiro 
Ns/Nr Nunca Raramente Às vezes Muitas vezes Sempre 

Média 
n % n % n % n % n % n % 

Dá-me dinheiro para comprar 
coisas que eu quero. 

0 0 56 25,6 23 10,5 58 26,5 46 21 36 16,4 2,92 

Compra-me coisas, mesmo 
sem poder. 

0 0 84 38,4 23 10,5 42 19,2 27 12,3 43 19,6 2,64 

Recebe dinheiro para cuidar de 
mim. 

1 0,5 104 47,5 17 7,8 29 13,2 17 7,8 51 23,3 2,50 

Dá-me dinheiro para colocar 
no mealheiro. 

2 0,9 49 22,4 19 8,7 48 21,9 38 17,4 63 28,8 3,18 

Diz-me para não gastar todo o 
dinheiro que tenho. 

0 0 58 26,5 13 5,9 26 11,9 22 10 100 45,7 3,42 

 Embora ¼ dos inquiridos refira que os avós nunca lhes dão dinheiro para 

comprar as coisas que querem, ou lhes deem raramente (10,5%), a maioria costuma 
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receber dinheiro dos avós com o objetivo de comprar algo. Mais de metade dos 

netos reconhece que os seus avós lhes compram coisas, mesmo sem poder. É 

frequente os avós darem dinheiro aos netos para estes colocarem no mealheiro 

(76,7%). Cerca de 2/3 dos avós têm o hábito de aconselhar os seus netos a não 

gastarem todo o dinheiro que têm. É ainda pertinente observar os resultados da 

última questão, verificando que os avós recebem dinheiro por cuidar dos netos 

(52%), mas 47,5% fazem-no a título gratuito.  

 

 

3.8 Sono  

 

Uma noite de sono tranquila, em que os jovens dormem as horas de que 

necessitam para estar no seu melhor, é de tamanha importância, já que é o facto de 

dormirmos que nos permite estar bem acordados. É fundamental que, nestas idades 

os jovens beneficiem de um sono que lhes proporcione um desenvolvimento físico, 

cognitivo, emocional e comportamental, uma vez que é durante o sono noturnos que 

se produz a hormona do crescimento. 

Os jovens que dormem bem têm maior capacidade de atenção e 

concentração e maior predisposição para a aprendizagem, daí ter parecido oportuno 

questionar os netos sobre a forma como os avós se relacionam consigo nas horas de 

sono. A tabela seguinte apresenta os resultados referentes às questões colocadas 

sobre a participação dos avós no sono dos netos. 

 Nestas idades, os avós já não contam histórias aos netos antes de eles irem 

dormir e os resultados da tabela acima confirmam-no: Quase 90% dos inquiridos 

disseram que os avós nunca o fazem ou fazem-no raramente. A supervisão do sono 

também não é frequente, já qua mais de metade dos netos responderam que os avós 

nunca ou raramente verificam se estes adormecem com facilidade. Os avós também 

já não fazem companhia aos anetos até estes adormecerem e apenas 20,5% 

confessaram que isso acontece muitas vezes ou sempre. 
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Tabela 10. Análise da Escala “Sono” 

Sono  
Ns/Nr Nunca Raramente Às vezes Muitas vezes Sempre 

Média 
n % n % n % n % n % n % 

Conta-me histórias antes de 
dormir. 

0 0 170 81,7 17 7,8 12 5,5 4 1,8 7 3,2 1,36 

Verifica se adormeço com 
facilidade. 

0 0 117 53,4 26 11,9 28 12,8 12 5,5 36 16,4 2,19 

Levanta-se quando acordo durante 
a noite e lhe peço ajuda. 

1 0,5 106 48,4 23 10,5 18 8,2 14 6,4 56 25,6 2,72 

Faz-me companhia até adormecer. 0 0,5 124 56,6 22 10 27 12,3 16 7,3 29 13,2 2,09 

Conforta-me quando tenho 
pesadelos. 

0 0 118 53,9 17 7,8 23 10,5 17 7,8 44 20,1 2,32 

Dorme no meu quarto. 0 0 161 73,5 11 5 16 7,3 7 3,2 24 11 1,73 

Pergunta-me se dormi bem. 0 0 64 29,2 14 6,4 23 10,5 20 9,1 98 44,7 3,33 

 Mais de metade dos inquiridos referiu que os avós não têm o hábito de se 

levantarem quando os netos acordam durante a noite e lhes pedem ajuda. Isto pode 

ter que ver com o facto de a maioria dos netos não dormir com os avós ou em casa 

destes, sendo que assim os avós não lhes prestarão esse cuidado, ficando à 

responsabilidade dos seus pais. 

Elevado número de netos (mais de 50%) referiu que os avós não os 

confortam quando têm pesadelos durante o sono, o que pode ter a ver com o facto 

de os avós nunca dormirem no mesmo quarto que os netos (73,5%). Ainda assim, o 

sono dos netos é objeto de preocupação por parte dos avós já que mais de 70% 

costuma perguntar aos jovens se dormiram bem.  

 

 

3.9 Jogo 

 

Durante a infância (e em especial no estádio das operações concretas, como 

Jean Piaget lhe chamou) as regras do jogo tornam-se conjuntos de bases específicas 

para a interação. Graças ao desenvolvimento social que a criança mostra durante uma 

brincadeira, ela vai estar envolvida no (re) construir regras e estabelecer padrões, 

como aprender a partilhar. Os jovens devem manter-se em jogo durante o tempo 
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inicialmente acordado e assimilar que as decisões e acordos do grupo estão acima do 

individual. Neste sentido, pretendia saber-se em que medida os avós seriam ou não se 

os avós “facilitadores” nestes momentos e como era a sua interação aquando da 

concretização destas atividades, pelo que os resultados surgem organizados na 

seguinte tabela.  

 

Tabela 11. Análise da Escala “Jogo” 

Jogo 
Ns/Nr Nunca Raramente Às vezes Muitas vezes Sempre 

Média 
n % n % n % n % n % n % 

Brinca comigo. 0 0 59 26,9 24 11 52 23,7 32 14,6 52 23,7 2,97 

Ajuda-me a descobrir novas 
brincadeiras. 

0 0 73 33,3 17 7,8 47 21,5 30 13,7 52 23,7 2,86 

Deixa-me ganhar os jogos. 1 0,5 93 42,5 37 16,9 37 16,9 20 9,1 31 14,2 2,34 

Exige que eu siga as regras dos 
jogos. 

1 0,5 67 30,6 24 11 25 11,4 30 13,7 72 32,9 3,05 

Compra-me jogos e brinquedos. 1 0,5 63 28,8 27 12,3 59 26,9 22 10 47 21,5 2,81 

Conta-me como eram as 
brincadeiras no tempo dele/dela. 

0 0 57 26 11 5 37 16,9 35 16 79 36,1 3,31 

Conta-me como ele/ela era nas 
brincadeiras. 

2 0,9 61 27,9 20 9,1 32 14,6 29 13,2 75 34,2 3,14 

Analisando os resultados, verifica-se que alguns avós brincam 

frequentemente com os netos (73%) e ajudam-nos a descobrir novas brincadeiras 

(cerca de 60%). Os netos referem que os avós nunca (42,5%) ou raramente (16,9%) 

os deixam ganhar os jogos e a grande maioria (70%) exige-lhes que cumpram as 

regras do jogo. Alguns avós costumam comprar jogos e brinquedos aos netos, pelo 

que apenas 28,8% respondeu que os avós nunca lhes compram esse género de 

produtos. É ainda pertinente verificar que os avós têm por hábito contar aos netos 

como eram as brincadeiras no seu tempo, na sua infância (cerca de 70%) e de lhes 

relatar como era o seu desempenho na concretização dessas atividades (62%). 
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3.10 Tempos Livres  

 

As atividades de tempos livres permitem a ocupação dos tempos livres dos 

jovens de uma forma segura, lúdica, responsável e divertida, possibilitando aos pais 

realizarem as suas tarefas do quotidiano. Sabe-se que muitos avós assumem esta 

tarefa de ocupação, já que em muitos casos são eles que cuidam dos netos no espaço 

de tempo entre o fim das aulas e o regresso a casa com os seus pais. 

 

Tabela 12. Análise da Escala “Tempos Livres” 

Tempos Livres 
Ns/Nr Nunca Raramente Às vezes Muitas vezes Sempre 

Média 
n % n % n % n % n % n % 

Leva-me a passear a lugares de 
que eu gosto. 

2 0,9 59 26,9 25 11,4 36 16,4 31 14,2 66 30,1 3,06 

Leva-me a passear a lugares que 
ele/ela gosta. 

3 1,4 65 29,7 18 8,2 53 24,2 28 12,8 52 23,7 2,88 

Acompanho-o(a) à missa. 5 2,3 107 48,9 27 12,3 29 13,2 14 6,4 37 16,9 2,23 

Rezo com a minha avó / meu avô. 4 1,8 102 46,6 32 14,6 35 16 19 8,7 27 12,3 2,20 

Vamos ao futebol juntos. 2 0,9 146 66,7 19 8,7 28 12,8 6 2,7 18 8,2 1,74 

Vemos televisão juntos. 3 1,4 42 19,2 17 7,8 38 17,4 39 17,8 80 36,5 3,40 

Leva-me aos encontros com os 
seus amigos. 

3 1,4 107 48,9 35 16 26 11,9 23 10,5 25 11,4 2,15 

Conta-me histórias da nossa 
família. 

2 0,9 57 26 17 7,8 33 15,1 35 16 75 34,2 3,21 

As atividades levadas a cabo nos momentos em que não há tarefas 

obrigatórias a concretizar, fomentam a relação interpessoal entre os jovens e, neste 

caso, entre os jovens e os adultos, de modo a que possam crescer de uma forma 

saudável e equilibrada. Com as condições adequadas, as atividades nos tempos livres 

podem contribuir para o desenvolvimento das capacidades cognitivas e emocionais 

dos jovens, pelo que foram feitas algumas questões aos inquiridos no sentido de 

saber como é que esses momentos de pausa são experienciados com os avós.   

A maioria dos avós tem o hábito de levar os netos a passear aos lugares que 

estes gostam. No entanto, frequentemente os jovens acompanham os avós a lugares 
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onde estes gostam. De parte a parte é clara uma certa cedência no que respeita a 

fazerem-se companhia a espaços que ambos gostam.  

No que respeita à igreja, em concreto, as respostas mudam, já que a maioria 

nunca acompanha os avós (48,9%) ou fazem-no raramente (12,3%) e mais de 60% 

não tem o hábito de rezar com os avós.  

As idas ao futebol na companhia dos avós também são raras, já que 66,7% 

dos netos nunca vai ao futebol na sua companhia, o que já não acontece, por 

exemplo, com a televisão, em que quase 80% dos inquiridos refere que costuma ver 

televisão com os avós. 

Cerca de 50% dos netos referiram que os avós os costumam levar quando se 

vão encontrar com os seus amigos e 50% não tem, por hábito, fazer-se acompanhar 

dos seus netos nesses momentos. 

Por fim, questionados sobre se nos tempos livres os avós lhes costumavam 

contar histórias sobre a família, cerca de 75% respondeu que há esse hábito 

frequentemente.  

 

 

3.11 Recordações 

 

A última Escala (K – Recordações) pretendia obter informações sobre as 

recordações dos netos acerca dos avós, das representações que têm sobre eles e do 

modo como os jovens veem nos avós uma referência. 

 Analisando as repostas a este parâmetro, verifica-se que mais de 85% dos 

netos inquiridos consideram que os seus avós são pessoas importantes. Apenas 12% 

referiram “nunca” e menos de 2% responderam “raramente”. 

 A maioria dos netos tem por hábito recordar-se das coisas que fazem 

juntamente com os avós e quase 70% gostaria de, quando crescer, ter os seus avós 

por perto. Do total de inquiridos, 69,9% consideram que os avós são sempre 
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importantes para o desenvolvimento dos netos e 15,5% acha que são importantes às 

vezes ou muitas vezes. 

 

Tabela 13. Análise da Escala “Recordações” 

Recordações 
Ns/Nr Nunca Raramente Às vezes 

Muitas 
vezes 

Sempre 
Média 

n % n % n % n % n % n % 

É uma pessoa muito importante para 
mim. 

2 0,9 26 12% 4 1,8 12 5,5 10 4,6 165 75,3 4,26 

Costumo lembrar-me das coisas que 
fizemos juntos. 

3 1,4 32 14,6 10 4,6 22 10 33 15,1 119 54,3 3,85 

Quando crescer gostaria de ter o meu 
avô/a minha avó perto de mim. 

4 1,8 25 11,4 6 2,7 13 5,9 21 9,6 150 68,5 4,15 

Os avós são importantes para o 
desenvolvimento dos netos. 

3 1,4 24 11 5 2,3 13 5,9 21 9,6 153 69,9 4,21 

Quando estou só, sinto falta da 
minha avó / do meu avô. 

6 2,7 33 15,1 12 5,5 25 11,4 43 19,6 100 45,7 3,67 

Costumo pensar que um dia gostaria 
de ser como o meu avô /a minha 

avó. 

4 1,8 44 20,1 21 9,6 32 14,6 38 17,4 80 36,5 3,35 

Os meus pais fazem perguntas sobre 
o meu avô/a minha avó. 

6 2,7 61 27,9 25 11,4 39 17,8 35 16 53 24,2 2,89 

Os meus pais têm ciúmes do meu 
avô/da minha avó. 

4 1,8 154 70,3 13 5,9 15 6,8 7 3,2 26 11,9 1,74 

 Os netos costumam sentir a falta dos avós quando estão sozinhos, já que 

76,7% responderam sentir essa falta às vezes, muitas vezes ou sempre e 69% dos 

netos costumam pensar que um dia gostariam de ser como os seus avós. 

No que se refere à forma como os netos julgam que os pais veem a sua relação 

com os avós, os resultados são pouco claros no que diz respeito à atitude dos pais de 

questionarem os filhos sobre os avós. Isto é, 28% dos netos responderam que os pais 

nunca perguntam nada sobre os avós, 11,4% fazem-nos raramente, 18% questionam 

às vezes, 16% perguntam muitas vezes coisas sobre os avós e 24% fazem-no sempre. 

Por último, foi perguntado aos jovens se os pais tinham ciúmes dos seus avós, 

no sentido em que um relacionamento daquelas com outros adultos significativos 

(quer em termos de quantidade de tempo, quer da intensidade das vivências e da sua 

relevância) pode ser motivo de receio ou despeito de que certos afetos não sejam 

exclusivamente para os pais. 
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A resposta a essa questão é muito clara, atendendo aos valores das respostas: 

70,3% dos jovens acham que os seus pais não têm ciúmes dos avós e 5,9% têm 

ciúmes apenas raramente. Analisando as respostas, apenas 15% dos pais têm ciúmes 

dos avós muito frequentemente, de acordo com os inquiridos. 

 

 

4. RESPOSTAS ÀS QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO 

 

Depois de apresentadas as tabelas de frequência com as respostas dadas em 

cada uma das escalas, aqui responder-se-á às questões de investigação previamente 

definidas no ponto 2 do Capítulo II – Metodologia:  

1) Questão de Investigação 1: Dos avós qual é a figura mais presente na vida 

dos jovens? 

2) Questão de Investigação 2: Em que aspetos da vida dos netos os avós 

estão mais presentes? 

3) Questão de Investigação 3: A frequência de contacto avós/netos depende 

do género dos netos? 

4) Questão de Investigação 4: Que representações têm os jovens dos avós? 

5) Questão de Investigação 5: Para os jovens, que papéis têm os avós em 

relação ao desempenho escolar dos netos? 

6) Questão de Investigação 6: Para os jovens, de que estilo educativo se 

aproximam os avós? 

7) Questão de Investigação 7: Em que aspetos do dia-a-dia se verificam as 

maiores diferenças na interação com os avós, face ao género dos netos? 

 

Recordadas que estão as sete questões de investigação, seguidamente 

apresentam-se as respostas. 
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4.1 Questão de Investigação 1: Dos avós, qual é a figura 

mais presente na vida dos jovens? 

Para responder a esta questão, perguntou-se aos inquiridos com qual dos 

avós costumavam estar mais frequentemente. Com os dados fornecidos, e dentro 

desta amostra, é esclarecedor que a figura de entre os avós com quem os 

participantes estão mais vezes é a avó materna, o que confirma as informações 

referidas aquando da revisão de literatura, onde foi referido que, de facto, a avó 

materna tem um lugar especial na vida dos netos. Dos inquiridos, 51% selecionaram 

a avó materna como aquela com quem estão mais vezes, sendo que esta é logo 

seguida da avó paterna (21%). O avô materno (9%) e o avô paterno (4%) também 

tiveram alguma expressão, embora muito inferior às figuras femininas. 

 

Gráfico 14. Avô/avó com quem está mais frequentemente 

 

No que diz respeito ao elemento (dos avós) que mais cuidados presta na 

realização de atividades de vida diária, os inquiridos responderam que a avó materna 

é aquela que mais cuidados lhes presta. A percentagem (55%) aproxima-se muito do 

valor referido no gráfico anterior, o que poderá significar que, uma vez que é a figura 

que mais tempos está com o(a) neto(a), também será natural que lhe preste mais 

cuidados. Também aqui a avó materna surge em segundo lugar, com 18%, seguida do 

avô materno (7%) e do avô paterno (4%). Tenhamos presente o Gráfico nº9, 

apresentado no ponto 1 deste Capítulo, que reporta para os familiares já falecidos, 

em que as figuras masculinas se destacam.  

 

 

15% 4% 

21% 

9% 

51% 

Ns/Nr

Avô paterno

Avó paterna

Avô materno

Avó materna
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Gráfico 15. Avô/avó que presta mais cuidados 

 

 Estes resultados vêm confirmar as afirmações de Pires (2010) que considera 

que há uma maior tendência para as avós – mais do que os avôs – se relacionarem 

com os netos. Confirmam-se ainda os resultados obtidos num estudo realizado em 

Portugal (Wall, 2005) em que 89% dos cuidadores de jovens eram os seus avós, 

sendo que desses, 99,7% eram elementos do sexo feminino e ainda destes, 64% eram 

avós maternas, conforme já referido no ponto 3.4 do Capítulo I – Enquadramento 

Teórico. 

 Hartshorne e Manaster (1982) haviam já também concluído que os netos 

consideram as avós maternas as mais importantes. Ferland (2006) também refere que 

as ligações entre avós e netos são mais próximas com os ascendentes maternos. 

 

 

4.2 Questão de Investigação 2: Em que aspetos da vida dos 

netos os avós estão mais presentes? 

Seguidamente apresenta-se uma a Tabela 14, a qual mostra o item de cada 

uma das 11 escalas onde a Média se mostrou mais elevada. 

Analisando- a, verifica-se que os aspetos em que os avós estão mais presentes 

na vida dos netos são, sobretudo, em questões relacionadas com as recordações e as 

representações (4,26). Constata-se também que os avós, no que à saúde e doença dos 

netos diz respeito, revelam uma elevada preocupação que estes adoeçam (3,90). 
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Tabela 14. Média mais elevada (por Escala) 

Escala Item Média 

Higiene Manda-me lavar as mãos antes das refeições. 3,21 

Alimentação Prepara-me as refeições. 3,84 

Escola Pergunta-me o que faço na escola. 3,14 

Disciplina Dá-me os parabéns quando me comporto bem. 3,50 

Amigos Os meus amigos acham que o meu avô / a minha avó é fixe. 3,11 

Doença Preocupa-se que eu adoeça. 3,90 

Dinheiro Diz-me para não gastar todo o dinheiro que tenho. 3,42 

Sono Pergunta-me se dormi bem. 3,33 

Jogo Conta-me como eram as brincadeiras no tempo dele/dela. 3,31 

Tempos livres Conta-me histórias da nossa família. 3,21 

Recordações É uma pessoa muito importante para mim. 4,26 

É ainda de referir o papel instrumental dos avós na prestação de cuidados em 

termos da alimentação já que preparam muitas vezes as refeições dos jovens. Em 

matéria de assuntos como a “disciplina” os avós costumam dar os parabéns aos netos 

quando estes têm comportamentos adequados ou positivamente expectáveis, o que 

pode funcionar como reforço positivo desses mesmos comportamentos. 

Parece relevante alertar para os resultados das Escalas “Jogo” e “Tempos 

Livres”, em que os avós atuam como contadores de histórias, seja contando 

episódios da sua infância e do tipo de brincadeiras que tinham, como ao contar 

determinados aspetos do passado da família.  
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4.3 Questão de Investigação 3: A frequência de contacto 

avós/netos depende do género dos netos? 

As tabelas seguintes apresentam os resultados que permitem responder a esta 

questão de investigação.  

Tabela 15. Hábitos de contacto frequente com os avós (por sexo) 

 
Contacto frequente com os avós 

Total Sig. X2 
NS/NR Sim Não 

Sexo 
Masc. 1 58 54 113 

,981 Fem. 1 53 52 106 

Total 2 111 106 219 

 

 Relativamente à Tabela 15 verifica-se que a interação entre avós e netos não 

depende do género. Ou seja, os netos (rapazes e raparigas) convivem com os avós 

com a mesma frequência. Nesta amostra, num total de 113 rapazes, 58 costumam 

contactar com os avós e 54 responderam que não têm esse hábito. Já as raparigas 

(num total de 106, 53 responderam que costumam estar com os avós e 52 

responderam que não costumam contactar com os avós. A Significância do Qui-

quadrado aqui é de ‘0981, verificando-se uma certa independência entre as variáveis. 

Parece pertinente verificar que no género masculino, as respostas “Sim” rondam os 

50%, tal como a resposta “Não”. Os mesmos resultados se aplicam aos elementos do 

sexo feminino. 

 

Tabela 16. Nº de horas de contacto semanal com os avós (por sexo) 

 Nº de horas de contacto 

Total Sig.X2 
 NS/NR 1 a 5 

6 a 

10 

11 a 

15 

16 a 

20 

21 a 

25 

26 a 

30 

+ de 

30 

Sexo 
Masc. 26 29 15 8 4 5 3 23 113 

,573 Fem. 27 28 10 11 7 5 0 18 106 

Total 53 57 25 19 11 10 3 41 219 

 

 A Tabela 16, distribui o número de inquiridos pelo número de horas de 

contacto semanal com os avós, separados por sexo masculino e feminino. Verifica-se, 

nessa tabela, que os netos (rapazes e raparigas) não diferem muito em relação ao 

número de horas que passam com os avós. Embora 53 não tenham respondido à 
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questão, a verdade é que apenas no intervalo “26 a 30” não há nenhum elemento do 

sexo feminino a responder. Quanto aos outros intervalos, não se verificam grandes 

diferenças. No entanto, e ainda que de forma pouco significativa, parece claro que os 

rapazes passam mais horas com os avós.  

Assim, respondendo à Questão de Investigação 3 - A frequência de contacto 

avós/netos depende do género dos netos? - a resposta é não. Pelo menos para esta 

amostra e tenhamos presente que não é pretensão deste estudo criar generalizações 

ou extrapolar resultados para o universo. 

 

 

4.4 Questão de Investigação 4: Que representações têm os 

jovens dos avós? 

A Tabela 17 apresenta os resultados obtidos na Escala “Recordações”, que 

pretendia verificar as representações que os jovens têm dos avós, conforme foi 

anteriormente explicado. Os dados seguintes referem-se às respostas dadas pelos 

jovens que costumam contactar frequentemente com os seus avós e os que não 

costuma estar com os avós, por forma a ser possível ter uma apreciação global dos 

resultados face à amostra como um todo. 

Tabela 17. Representações dos avós para os netos 

Recordações 
Nunca Raramente Às vezes Muitas vezes Sempre 

Média 
n % n % n % n % n % 

É uma pessoa muito importante para 
mim. 

26 12% 4 1,8 12 5,5 10 4,6 165 75,3 4,26 

Costumo lembrar-me das coisas que 
fizemos juntos. 

32 14,6 10 4,6 22 10 33 15,1 119 54,3 3,85 

Quando crescer gostaria de ter o 
meu avô/a minha avó perto de mim. 

25 11,4 6 2,7 13 5,9 21 9,6 150 68,5 4,15 

Os avós são importantes para o 
desenvolvimento dos netos. 

24 11 5 2,3 13 5,9 21 9,6 153 69,9 4,21 

Quando estou só, sinto falta da 
minha avó / do meu avô. 

33 15,1 12 5,5 25 11,4 43 19,6 100 45,7 3,67 

Costumo pensar que um dia gostaria 
de ser como o meu avô /a minha 

avó. 

44 20,1 21 9,6 32 14,6 38 17,4 80 36,5 3,35 

Os meus pais fazem perguntas sobre 
o meu avô/a minha avó. 

61 27,9 25 11,4 39 17,8 35 16 53 24,2 2,89 

Os meus pais têm ciúmes do meu 
avô/da minha avó. 

154 70,3 13 5,9 15 6,8 7 3,2 26 11,9 1,74 



 

89 

 

 No ponto 3.11 do presente capítulo, a tabela anterior foi apresentada e 

analisada na sua globalidade e as suas principais conclusões dela retiradas foram, aí, 

abordadas. 

 Ainda assim, pareceu pertinente usar a mesma Tabela para responder à 

presente questão de investigação, saber que representações têm os jovens dos mais 

velhos, em concreto os avós. 

 Por forma a obter uma informação mais detalhada, separaram-se os 

resultados dos inquiridos face ao convívio (ou não) com os avós e assim poder 

estabelecer comparações. As tabelas seguintes apresentam os resultados de acordo 

com o que agora se explicou. 

  

Tabela 18. Respostas à questão “É uma pessoa importante para mim.” 

 Nunca Raramente Às vezes Muitas vezes Sempre Total X2 

Contacto 
com os 

avós 

Sim 3 3 9 2 92 111 

,002 Não 23 1 3 8 71 106 

Total 26 4 12 10 163 217 

 

Com base nos dados apresentados, verifica-se que a maioria dos jovens que 

contacta com os avós frequentemente, considera que os avós são importantes para si. 

No entanto, também os jovens que não estabelecem esse contacto consideram os 

avós como importantes. 

Com base nestes dados, verifica-se que 23 dos inquiridos que não costumam 

contactar com os avós, consideram que estes não são importantes para si. Isto pode 

ter a ver com o facto de não se conhecerem, por exemplo, e de não ter estabelecido 

quaisquer relações de vinculação com essas figuras familiares. 

Veleda et al (2006) e Mendes (2010), já referidos no Capítulo I – 

Enquadramento Teórico, falaram-nos dos mais velhos enquanto representantes de 

figuras relevantes no processo de socialização dos netos, podendo até haver lugar a 

um vínculo especial, que serve como suporte para os mais novos e fonte de 

significado para os mais velhos que, ao darem compreensão e aconselhamento, se 

sentem figuras de referência na família. 
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Tabela 19. Respostas à questão “Costumo lembrar-me das coisas que fizemos juntos.” 

 Nunca Raramente Às vezes Muitas vezes Sempre Total X2 

Contacto 
com os 

avós 

Sim 8 4 13 14 69 108 

,490 Não 24 6 9 19 48 106 

Total 32 10 22 33 117 214 

 
 Também do ponto de vista das recordações, os jovens costumam lembrar-se 

muito das tarefas realizadas com os avós, o que se verifica tanto nos jovens que 

contactam frequentemente com os avós como os que não contactam. Em relação a 

estes últimos, as respostas dadas podem ser reveladoras de alguma riqueza de 

interações no passado que, embora hoje não aconteçam, tenham ficado na sua 

memória. 

 
Tabela 20. Respostas à questão “Quando crescer gostaria de ter o meu avô/a minha avó perto de mim.” 

 Nunca Raramente Às vezes Muitas vezes Sempre Total X2 

Contacto 
com os 

avós 

Sim 5 3 5 9 86 108 

,102 Não 20 3 8 12 62 105 

Total 25 6 13 21 148 213 

Independentemente de contactarem ou não frequentemente com os avós, a 

maioria dos jovens gostariam de continuar a ter sempre os avós perto de si, quando 

crescerem. É notória esta posição face aos dados fornecidos pela tabela acima. Há, 

no entanto, 25 jovens desta amostra que responderam que nunca queriam ter os avós 

perto de si, numa fase mais avançada do seu desenvolvimento, sendo que 5 deles têm 

hábito de contacto com os avós (e, por isso querem dizer que não gostam deles) e 20 

não têm (o que pode demonstrar uma tomada de posição, no sentido de que, uma 

vez que não costumam estar com os avós agora, também não sentem necessidades da 

sua companhia posteriormente). 

 

Tabela 21. Respostas à questão “Os avós são importantes para o desenvolvimento dos netos.” 

 Nunca Raramente Às vezes Muitas vezes Sempre Total X2 

Contacto 
com os 

avós 

Sim 2 2 8 9 88 109 

,009 Não 22 3 5 12 63 105 

Total 24 5 13 21 151 214 

Relativamente à importância que os avós têm para o desenvolvimento dos 

netos, a maioria dos inquiridos considera-os sempre importantes, até mesmo aqueles 

que não contactam com os avós. Verifica-se, ainda, que apenas 2 jovens (dos que 



 

91 

 

contactam com os avós) acham que os avós nunca são importantes para o processo 

de desenvolvimento dos netos. As diferenças são pouco significativas, perante os 

resultados quanto às frequências e ao valor de Significância do Qui-quadrado.  

 

Tabela 22. Respostas à questão “Quando estou só, sinto falta da minha avó/do meu avô.” 

 Nunca Raramente Às vezes Muitas vezes Sempre Total X2 

Contacto 
com os avós 

Sim 8 5 14 24 55 106 

,084 Não 25 7 11 19 43 105 

Total 33 12 25 43 98 213 

 Do ponto de vista das saudades dos avós nos momentos de solidão, a maioria 

dos jovens assume senti-las. Destaque para os jovens que, embora não contactem 

com os avós, sentem saudades dos seus avós. 

 

Tabela 23. Respostas à questão “Costumo pensar que um dia gostaria de ser como o meu avô/a minha 
avó.” 

 Nunca Raramente Às vezes Muitas vezes Sempre Total X2 

Contacto 
com os 

avós 

Sim 13 10 20 19 46 108 

,089 Não 31 11 12 19 32 105 

Total 44 21 32 38 76 213 

 No que diz respeito aos avós enquanto modelos de referência para o futuro, 

as respostas não são tão concentradas num valor, como acontece nas tabelas 

anteriores. Ou seja, embora a maioria dos inquiridos costume pensar com bastante 

frequência que, no futuro, gostariam de ser como os seus avós (quer contactem ou 

não com estes), verifica-se que aqueles que não contactam tanto têm as suas 

respostas distribuídas pelos outros valores dados, apresentando respostas 

aproximadas daqueles que contactam com os avós. 

 

Tabela 24. Respostas à questão “Os meus pais fazem perguntas sobre o meu avô/a minha avó.” 

 Nunca Raramente Às vezes Muitas vezes Sempre Total X2 

Contacto 
com os 

avós 

Sim 20 15 19 21 32 107 

,031 Não 41 10 20 14 19 104 

Total 61 25 39 35 51 211 
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Face a esta afirmação, a Tabela 24 não apresenta diferenças significativas 

entre os participantes que costumam contactar com os avós e aqueles que não 

contactam. 

 

Tabela 25. Respostas à questão “Os meus pais têm ciúmes do meu avô/da minha avó.” 

 Nunca Raramente Às vezes Muitas vezes Sempre Total X2 

Contacto 
com os avós 

Sim 74 8 11 4 11 108 

,026 Não 80 5 4 3 13 105 

Total 154 13 15 7 24 213 

Quanto à perceção que os participantes têm sobre os ciúmes que os seus pais 

possam ter (ou não) dos avós, verificamos que os jovens, na sua maioria, acham que 

não, que os pais não têm ciúmes dos avós. Isto é visível na tabela tanto para os que 

contactam com os avós como para aqueles que não contactam. 

 

 

4.5 Questão de Investigação 5: Que papéis têm os avós em 

relação ao desempenho escolar dos netos? 

 

As tabelas seguintes (da Tabela 26 à Tabela 33) mostram-nos as respostas 

dadas pelos inquiridos na escala “Escola” e a forma como os avós contribuem para o 

desempenho escolar dos seus netos. 

Pareceu pertinente agrupar as respostas consoante os alunos convivam ou 

não com os avós, já que se esperava que as respostas dadas por aqueles que com 

frequência contactam com os avós tenham uma perceção diferente da posição destes 

face ao seu envolvimento, sucesso e processo de aprendizagem. 

 

Tabela 26. Respostas à questão “Pergunta-me o que faço na escola.” 

 Nunca Raramente Às vezes Muitas vezes Sempre Total 

Contacto 
com os avós 

Sim 16 9 22 15 49 111 

Não 42 11 17 13 21 104 

Total 58 20 39 28 70 215 
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Tabela 27. Respostas à questão “Verifica se acompanho os colegas nas atividades da escola.” 

 Nunca Raramente Às vezes Muitas vezes Sempre Total 

Contacto com 
os avós 

Sim 30 19 22 16 24 111 

Não 63 15 14 3 10 105 

Total 93 34 36 29 34 216 

Verifica-se que os avós costumam questionar os netos sobre as atividades que 

realizam na escola. Olhando para os resultados obtidos a partir dos inquiridos que 

não contactam com os avós, verifica-se uma certa falta de acompanhamento por 

parte dos avós em relação à escola, o que pode ser revelador de uma situação de 

desvantagem para estes jovens, relativamente aos que têm os avós por perto. 

Ainda assim, alguns dos avós destes jovens perguntam pelas atividades que 

realizam na escola, o que pode indicar que, apesar de não manterem um contacto 

frequente, exista essa pergunta, como sinal de preocupação pelo percurso do neto na 

escola.  

 

Tabela 28. Respostas à questão “Ajuda-me a fazer os trabalhos de casa.” 

 Nunca Raramente Às vezes Muitas vezes Sempre Total 

Contacto com 
os avós 

Sim 33 19 27 15 17 111 

Não 62 14 11 6 11 104 

Total 95 33 38 21 28 215 

 

 

Tabela 29. Respostas à questão “Participa nas atividades da escola quando é necessário.” 

 Nunca Raramente Às vezes Muitas vezes Sempre Total 

Contacto com 
os avós 

Sim 32 19 23 14 23 111 

Não 72 9 9 4 9 103 

Total 104 28 32 18 32 214 

Analisando a Tabela 28 e a Tabela 29, verificamos que os avós ajudam pouco 

os seus netos na realização dos trabalhos de casa, ainda assim, ajudam mais os netos 

com quem convivem mais frequentemente, o que também parece compreensível.  

Relativamente à participação nas atividades da escola quando são solicitados 

(Tabela 29), os resultados não diferem muito dos da Tabela 28. A leitura que parece 

poder-se fazer destes dados, pode ter que ver com as baixas qualificações dos avós, 
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um certo desfasamento face à escola de hoje e pelo facto de alguns exercerem ainda 

uma profissão e o seu exercício não lhes permitir prestar esse apoio. 

Podemos ainda socorrer-nos da perspetiva de Relvas (2004) que considera 

que os avós de hoje não querem vincular-se muito às obrigações familiares e que 

preferem os contactos esporádicos, assumindo menos responsabilidade na educação 

dos seus netos.  

 
Tabela 30. Respostas à questão “Aconselha-me sobre o que devo fazer na escola.” 

 Nunca Raramente Às vezes Muitas vezes Sempre Total 

Contacto com 
os avós 

Sim 21 10 14 16 49 110 

Não 46 6 17 11 23 103 

Total 67 16 31 27 72 213 

 Parece relevante o apoio e o reforço positivo que os avós dão aos netos 

relativamente áquilo que devem fazer na escola, nomeadamente na conduta a adotar, 

aconselhando-os e servido, em parte, como um suporte e uma orientação. 

 

Tabela 31. Respostas à questão “Queixa-se de mim aos professores.” 

 Nunca Raramente Às vezes Muitas vezes Sempre Total 

Contacto com 
os avós 

Sim 89 9 8 3 2 111 

Não 92 8 1 0 2 103 

Total 181 17 9 3 4 214 

 A esmagadora maioria dos netos inquiridos acha que os seus avós não fazem 

queixas de si aos professores. Por um lado, aqueles que contactam com os avós, 

possivelmente terão outros encarregados de educação que não os próprios avós, 

logo, não estabelecem contactos com os diretores de turma, a não ser em casos 

esporádicos, informais. Por outro lado, aqueles que não contactam com os avós 

também acham que os avós não fazem queixas suas aos professores, partilhando a 

mesma ideia dos primeiros. Chama-se a atenção para a semelhança das respostas 

entre os dois grupos da amostra. 

 
Tabela 32. Respostas à questão “Castiga-me quando me comporto mal na escola.” 

 Nunca Raramente Às vezes Muitas vezes Sempre Total 

Contacto com 
os avós 

Sim 47 13 20 6 25 111 

Não 68 8 9 8 11 104 

Total 115 21 29 14 36 215 
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Uma parte dos jovens responde que os avós os costumam castigar quando 

estes se comportam mal na escola. Embora não tenham sido especificados os tipos 

de castigos, parece clara a posição dos avós no sentido de estimular, promover e 

reforçar os comportamentos positivos e assertivos dos seus netos na escola.  

No entanto, 47 dos inquiridos referem que os avós nunca os castigam, pelo 

que aqui também pode estar em causa a hipótese de os avós não interferirem no 

processo educativo, deixando esse papel para os pais ou encarregados de educação. 

Ainda em relação a estes dados, é importante referir a posição de Mantilla 

(2006) que considera que é extremamente importante que os avós reconheçam o seu 

papel na educação dos netos, já que as figuras centrais em todo esse processo são os 

pais. 

 

Tabela 33. Respostas à questão “Conta-me como era a escola no tempo dele/dela.” 

 Nunca Raramente Às vezes Muitas vezes Sempre Total 

Contacto com 
os avós 

Sim 17 8 24 17 45 111 

Não 42 10 18 12 21 103 

Total 59 18 42 29 66 214 

 
 

Tabela 34. Respostas à questão “Conta-me como ele/ela era na escola.” 

 Nunca Raramente Às vezes Muitas vezes Sempre Total 

Contacto com 
os avós 

Sim 20 4 28 15 44 111 

Não 48 13 13 14 16 104 

Total 68 18 42 29 60 215 

 Os avós – eternos contadores de histórias e estórias - fazem as delícias dos 

jovens, relatando-lhes episódios na primeira pessoa. Os jovens que contactam 

habitualmente com os avós gozam mais desse privilégio, relativamente àqueles que 

não contactam com os avós tantas vezes. 

Mantilla (2006) refere a importância para um jovem da continuidade 

intergeracional, reconhecendo o sentimento de pertença a uma família e revendo-se 

como mais um elo, apontando os avós são uma hemeroteca viva que os jovens 

podem consultar dia a dia.  



 

96 

 

Os avós de hoje estudaram na escola do Estado Novo, ou no início da 

implantação da Democracia, realidades bem diferentes da escola dos dias de hoje, 

pelo que o confronto com essas diferenças e essas realidades pode funcionar como 

um mecanismo de crescimento psicológico, já que o jovem estabelece comparações. 

É ainda de referir que todo esse espaço de convívio, de contagem de 

histórias, permite aos jovens ter mais noção da passagem do tempo, bem como de 

todo o processo do ciclo vital, de acordo com Pinto (cit. por Camotim, 2004). 

 

 

4.6 Questão de Investigação 6: Para os jovens, de que estilo 

educativo se aproximam os avós? 

 

Tendo em conta que os jovens passam tantas horas com os avós, convivendo 

e interagindo, era pretensão perceber de que estilo educativo se aproximam mais os 

avós dos jovens que constituem a amostra deste estudo. 

Neste sentido partiu-se dos estilos definidos por Baumrind: democrático, 

autoritário e permissivo, previamente clarificados no Capítulo I – Enquadramento 

Teórico. 

Analisemos seguidamente a Tabela 35 e a Tabela 36, as quais se referem ao 

estabelecimento e obrigatoriedade de cumprimento de regras de comportamento e 

em relação à explicação entre aquilo que é certo e errado nos comportamentos, que 

podem apresentar algumas curiosidades face à adoção de estilos educativos 

diferenciados. 

 

Tabela 35. Respostas à questão “Estabelece e faz-me cumprir regras de comportamento.” 

 Nunca Raramente Às vezes 
Muitas 
vezes 

Sempre Total 

Contacto com os 
avós 

Sim 13 11 15 16 56 111 

Não 46 13 8 10 28 105 

Total 59 24 23 26 84 216 
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Tabela 36. Respostas à questão “Explica-me o que é certo e errado nos meus comportamentos.” 

 Nunca Raramente Às vezes 
Muitas 
vezes 

Sempre Total 

Contacto com os 
avós 

Sim 6 13 16 13 63 111 

Não 41 5 15 16 28 105 

Total 47 18 31 29 91 216 

 Observando a Tabela 35 e os resultados da parte da amostra que convive 

frequentemente com os avós, parece que os avós assumem um estilo educativo mais 

autoritário, já que a maioria refere que os avós estabelecem e fazem cumprir regras de 

comportamento, muitas vezes ou sempre, o que mostra não haver uma negociação 

das regras, sendo estas definidas de forma unilateral. 

 Já os avós dos jovens que não contactam com os avós, estes não lhes 

estabelecem regras, ou fazem-no raramente, o que nos leva a deduzir a presença de 

um estilo educativo mais permissivo.  

No entanto, a Tabela 36 mostra que há, por parte dos avós, uma explicação 

entre aquilo que é certo e que é errado nos seus comportamentos, o que nos leva a 

pôr a hipótese de aqueles assumirem aqui um estilo educativo mais democrático, no 

exercício do poder que lhes é confiado, nomeadamente nos momentos de guarda / 

convívio com os netos.  

 

Tabela 37. Respostas à questão “Dá-me os parabéns quando me comporto bem.” 

 Nunca Raramente Às vezes Muitas vezes Sempre Total 

Contacto com os 
avós 

Sim 10 5 15 11 69 111 

Não 40 8 13 10 34 105 

Total 50 13 28 21 103 216 

Os inquiridos referem que os avós lhes dão os parabéns quando se 

comportam bem, o que pode ser revelador de um estímulo positivo, um reforço, 

nomeadamente na promoção de comportamentos assertivos, o que a longo prazo 

terá consequências para o jovem, em termos pessoais, bem como em termos 

interpessoais, no relacionamento com os outros. Se tivermos presente que o 

comportamento pró-social tem também raízes emocionais por ser um sinal de 

adaptação positiva (Papalia, 2001) é importante que estes sejam reforçados. 
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Tabela 38. Respostas à questão “Castiga-me quando não obedeço.” 

 Nunca Raramente Às vezes Muitas vezes Sempre Total 

Contacto com os 
avós 

Sim 27 21 26 9 28 111 

Não 57 13 11 9 15 105 

Total 84 34 37 18 43 216 

 Os resultados obtidos nesta questão, aproximam-se dos dados apresentados 

na Tabela 32, pelo que os castigos pela falta de obediência têm mais ou manos a 

mesma leitura que os castigos de quando não se comportam bem na escola. 

Tenhamos presente que a punição é mais eficaz quando é acompanhada de 

uma explicação simples, objetiva e quanto melhor for a relação entre o adulto e o 

jovem, mais eficaz é essa punição. 

Analisaremos agora as próximas três tabelas (Tabela 39, Tabela 40 e Tabela 

41), as quais apresentam as posições dos netos face ao apoio emocional que os avós 

lhes dão.  

 

Tabela 39. Respostas à questão “Defende-me quando as outras pessoas se queixam de mim.” 

 Nunca Raramente Às vezes 
Muitas 
vezes 

Sempre Total 

Contacto com os 
avós 

Sim 18 16 20 20 36 111 

Não 52 10 13 14 16 105 

Total 70 26 33 34 52 216 

 A maioria dos avós defende os seus netos, embora 34 destes refiram que os 

primeiros nunca ou raramente os defendem. Posição diferente têm os netos que não 

mantêm contacto com os avós. Verifica-se o oposto nas respostas, já que nos jovens 

que convivem com os avós, a Moda é 5 “Sempre” e nos que não convivem com os 

avós a Moda é 1 “Nunca”. 

 

Tabela 40. Respostas à questão “Consola-me quando sou vítima de injustiças.” 

 Nunca Raramente Às vezes 
Muitas 
vezes 

Sempre Total 

Contacto com os 
avós 

Sim 18 13 19 12 48 111 

Não 47 7 13 17 21 105 

Total 65 20 32 29 69 216 

 Quando o jovem considera ser vítima de injustiças, os avós prestam-lhes 

algum consolo, já que referem que isso acontece “Muitas vezes” ou “Sempre”. De 
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assinalar as respostas dos jovens que não contactam com os avós frequentemente, 

que embora a maioria tenha concentrado as suas respostas em “Nunca”, 51 referiram 

que esse consolo acontece “Às vezes”, “Muitas vezes” ou “Sempre”. 

O maior contributo para a autoestima parece ser o apoio que os jovens 

percecionam ter por parte dos outros significativos da sua vida, embora isso não 

possa substituir ou compensar uma autoavaliação negativa. Daí, e tal como já 

referido anteriormente, parece ser importante que o jovem se sinta apoiado, 

desenvolvendo a sua autoestima.  

 

Tabela 41. Respostas à questão “Deixa-me chorar até me acalmar sozinho(a).” 

 Nunca Raramente Às vezes 
Muitas 
vezes 

Sempre Total 

Contacto com os 
avós 

Sim 28 16 15 20 31 111 

Não 57 8 16 7 16 104 

Total 85 24 31 27 47 215 

 Na Tabela 41, é visível uma falta de consenso nas respostas dos jovens que 

contactam frequentemente com os avós. Há 31 jovens que dizem que os avós os 

deixam chorar até se acalmarem sozinhos, em situações de maior tensão, mas 28 

respondem que isso nunca acontece. Ainda assim, nos 5 pontos da escala, há uma 

distribuição das respostas, não se notando uma grande concentração numa única 

resposta, o que não acontece com os jovens que não contactam com os avós. 

Vejamos que a maioria concentra as suas respostas em “Nunca”, o que quer dizer 

que os seus avós não lhes prestam esse apoio emocional. 

Já que é na idade escolar que os jovens desenvolvem a compreensão e o 

controlo emocional (Papalia, 2001), relembremos, aqui, as afirmações de Clarke-

Stewart e Dunn (2002) que consideram que os avós têm um papel importante no que 

diz respeito à proteção dos jovens, dos jovens nos momentos de crise. 

 

Tabela 42. Respostas à questão “É a pessoa que mais desculpa os meus comportamentos.” 

 Nunca Raramente Às vezes Muitas vezes Sempre Total 

Contacto com os 
avós 

Sim 17 7 22 19 45 111 

Não 45 13 17 8 22 105 

Total 62 20 39 27 67 216 
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Tabela 43. Respostas à questão “Pede-me desculpa quando é injusto(a).” 

 Nunca Raramente Às vezes Muitas vezes Sempre Total 

Contacto com os 
avós 

Sim 15 8 19 13 56 111 

Não 49 8 13 7 27 104 

Total 64 16 32 20 83 215 

Nas tabelas acima encontramos uns avós democráticos /permissivos que 

desculpam os comportamentos dos netos, dependendo se têm (ou não) um contacto 

frequente com os netos. Veja-se que os jovens que habitualmente não convivem com 

os avós respondem “Nunca”, pelo que não têm a oportunidade de ser confrontados 

com o perdão sobre os comportamentos mais desadequados que, eventualmente, 

venham a ter, bem como quando os avós são injustos e reconhecem, levando-os a 

pedir desculpa. 

 

Tabela 44. Respostas à questão “Deixa-me fazer tudo o que eu quero.” 

 Nunca Raramente Às vezes Muitas vezes Sempre Total 

Contacto com os 
avós 

Sim 23 28 33 9 14 111 

Não 53 14 19 8 11 105 

Total 76 42 52 17 25 216 

Papalia (2001) refere que a tipologia de relações que os avós estabelecem com 

os netos é diferente da que estabelecem com os seus pais, conforme já referido 

anteriormente, e que os facto de os avós poderem, de alguma maneira, criarem um 

maior espaço de liberdade e de menor exigência nos comportamentos pode 

apresentar-se como um escape para as pressões de que são alvo por parte dos seus 

pais. 

 Analisando a tabela acima, verifica-se que os avós mais presentes têm um 

estilo educativo mais autoritário, não deixando os netos fazerem tudo aquilo que 

querem. Se relacionarmos esta Tabela 44 com a informação que tem vindo a ser 

tratada até agora, podemos concluir que os avós, embora não concedam uma 

liberdade total e absoluta, permissiva, fazem-no com uma certa preocupação de 

proteger os netos e de lhes incutir responsabilidades. Neste sentido, globalmente 

podemos falar num estilo democrático. 
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Tabela 45. Respostas à questão “É a pessoa que melhor me compreende.” 

 Nunca Raramente Às vezes Muitas vezes Sempre Total 

Contacto com os 
avós 

Sim 11 16 24 15 44 111 

Não 38 12 26 11 18 105 

Total 49 28 50 26 62 216 

 

Os netos que mais contactam com os avós consideram-nos as figuras de 

referência que melhor os compreendem. Observando em pormenor a escala, 

constatamos que a Moda é 5: “Sempre”. No entanto, para os jovens que não 

contactam com os avós tão frequentemente, a Moda é 1 “Nunca”, já que, em virtude 

de não estabelecerem relações próximas, é natural que essa capacidade de 

compreensão não seja tão facilmente detetável por parte dos netos. 

 

Tabela 46. Respostas à questão “Os meus pais dizem que o meu avô/a minha avó me estragam com 
mimos.” 

 Nunca Raramente Às vezes Muitas vezes Sempre Total 

Contacto com os 
avós 

Sim 49 11 12 12 27 111 

Não 67 8 11 9 9 104 

Total 116 19 23 21 36 215 

A perceção que os jovens têm é de que os seus pais não considerem que os 

avós os estragam com mimos. A maioria refere que isso nunca acontece, o que pode 

ser revelador de alguma exigência por parte dos avós, conforme já mencionado 

noutras análises de outras tabelas supra. Assim, supõe-se uma relação afetiva, cordial, 

em que as responsabilidades existem, os mimos também, mas não em exagero, talvez 

numa tentativa de responsabilização e de criação de estruturas emocionais que lhes 

permitam crescer e lidar com as adversidades ao longo da vida. 

 Confirmam-se as ideias de Dench (2001), conforme referido no Capítulo I, 

em que os avós são os guardiões da moral, dos bons costumes na família, 

apaziguando ânimos e mediando as relações que a família estabelece com a 

comunidade.  

 Podemos ainda constatar que os avós assumem vários papéis na família e na 

relação com os netos, pegando na teorização de António (2010) acerca da função dos 

avós ao longo da segunda metade do século XX, já que os avós continuam a fornecer 
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apoio emocional aos membros da sua célula familiar, sobretudo em termos afetivos, 

enquanto mediadores das relações entre pais e filhos.  

 Os responsáveis pela educação dos jovens se forem democráticos e exigentes, 

estão a contribuir para o desenvolvimento destes, no sentido em que, ao estabelecer 

regras, tornam claro aquilo que deles é esperado, levando-os a desenvolver um certo 

controlo interno. 

Por fim, parece oportuno citar a posição de Attias-Donfut (cit. por Leandro, 

2001), a qual considera que avós e netos podem estabelecer relações de cumplicidade 

que se manifestam a nível educativo e afetivo, mas que isso é mais visível nas classes 

mais escolarizadas.  

Esta amostra, conforme anteriormente caracterizada, pertença a uma classe 

social baixa, pelo que não parece, com os dados que até agora têm sido apresentados, 

que essa cumplicidade não seja visível, sendo certo que ela é mais visível face aos 

afetos do que propriamente em relação à educação. 

 

 

4.7 Questão de Investigação 7. Em que aspetos do dia-a-dia 

se verificam as maiores diferenças na interação com os avós, face 

ao género dos netos? 

 

Para responder a esta questão, dividiram-se as respostas por género em todas 

as questões nas 11 escalas do questionário, e procuraram-se os valores mais baixos de 

Significância do Qui-quadrado, onde se verificam maiores diferenças na interação 

com os avós entre rapazes e raparigas. 
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Tabela 47. Maiores diferenças de interação face ao género dos netos (por Escala) 

Escala Item X2 

Higiene Escolhe a altura para eu cortar o cabelo. ,173 

Alimentação Ajudo-o(a) a lavar a louça. ,050 

Escola Queixa-se de mim aos professores. ,026 

Disciplina Os meus pais dizem que o meu avô/a minha avó me estragam com mimos. ,018 

Amigos Deixa-me frequentar a casa dos meus amigos. ,343 

Doença Faz-me tratamentos. ,377 

Dinheiro Compra-me coisas, mesmo sem poder. ,137 

Sono Conta-me histórias antes de dormir. ,051 

Jogo Exige que eu siga as regras dos jogos. ,026 

Tempos livres Vamos ao futebol juntos. ,010 

Recordações Os meus pais têm ciúmes do meu avô/da minha avó. ,003 

 

A Tabela 47 apresenta uma síntese de uma extensa lista de tabelas criadas em 

SPSS - Statistical Package for the Social Sciences para estabelecer estas comparações, as 

quais não são aqui descriminadas, uma vez que se tornariam exaustivas e não era essa 

a pretensão desta resposta à pergunta de investigação formulada supra.  

De forma sintética, apresenta-se um resumo das principais diferenças 

verificadas: 

a) os avós escolhem mais a época para cortar o cabelo dos rapazes do que 

das raparigas; 

b) as raparigas ajudam mais os avós a lavar a louça após as refeições do que 

os rapazes; 

c) os rapazes acham mais que os avós se queixam de si aos professores do 

que as raparigas; 

d) as raparigas consideram mais que os seus pais percecionam a relação com 

os avós mais mimada dos que os pais dos netos do género masculino; 
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e) os avós são mais relutantes em deixar as netas frequentarem a casa dos 

amigos do que os netos do sexo masculino, sabendo-se que os rapazes, 

mais do que as raparigas, têm tendência a possuir um grande número de 

amigos menos íntimos (ver Papalia, 2001); 

f) no que respeita à doença, os avós preocupam-se mais em fazer 

tratamentos aos netos do sexo masculino do que às netas; 

g) no que diz respeito ao dinheiro, os avós parecem comprar mais coisas às 

netas do que aos netos; 

h) relativamente ao conto de histórias antes de ir dormir, foi o item da 

Escala “Sono” onde a diferença entre sexo se mostrou maior, já que os 

avós praticam mais este tipo de atividades com as raparigas do que com 

os rapazes; 

i) face ao jogo, os avós exigem mais o cumprimento de regras aos rapazes 

do que às raparigas; 

j) em relação à Escala “Tempos Livres”, verifica-se que os avós vão mais ao 

futebol com os netos do sexo masculino do que com as netas; 

k) as raparigas consideram mais que os seus pais têm ciúmes da relação que 

estabelecem com os avós do que os rapazes. 

 

 Concluída a apresentação e a análise de resultados, segue-se o Capítulo 

IV– Conclusões, espaço onde será realizada uma reflexão final acerca dos 

resultados, das limitações, das oportunidades e da metodologia levada a cabo. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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“Quando o trabalho de um investigador contribui para enriquecer e 

aprofundar a problemática e os modelos de análise, não é apenas o conhecimento de 

um objeto preciso que progride; é, mais profundamente, o campo do concebível que 

se modifica” (Quivy & Campenhondt, 2003, p.242). 

Recapitulando a organização do presente trabalho, começámos por fazer um 

enquadramento teórico, assente na revisão da literatura, face ao envelhecimento, à 

família, à intergeracionalidade e à figura dos avós (Capítulo I). Seguidamente foi 

apresentada a Metodologia, sendo que o estudo levado a cabo assumiu um caráter 

quantitativo, tendo sido aplicado um questionário a uma amostra de 219 jovens, com 

uma média de idades de 11 anos, estudantes do 2º ciclo numa escola do ensino 

básico num concelho limítrofe do Distrito de Lisboa (Capítulo II). Por fim, 

apresentaram-se e discutiram-se os dados recolhidos (Capítulo III). 

O problema que se pretendeu investigar era o contributo dos avós para o 

desenvolvimento psicossocial dos jovens. Ou seja, clarificar como é que os avós 

contribuem para a formação pessoal e social dos jovens e se se verificam diferenças 

entre jovens que têm e convivem com os avós e aqueles que não têm avós e, por 

isso, não convivem com eles (ou têm mas não convivem). O problema formulado 

acabou por desenhar o modo como toda a arquitetura do estudo se estruturou e 

processou.  

Quis-se mostrar as representações que os netos têm dos avós, bem como a 

forma como as relações intergeracionais podem ser diferentes em função do género, 



 

107 

 

tendo desde logo a informação de que as avós são aquelas que mais interagem com 

os netos e que mais colaboram nas tarefas que, direta ou indiretamente, se 

repercutem no desenvolvimento e na formação pessoal e social dos netos. 

De forma resumida, os objetivos deste estudo eram caracterizar a amostra 

quanto ao estilo de relações intergeracionais que têm; conhecer a realidade 

sociofamiliar da amostra quanto à presença dos avós; identificar as representações 

que os jovens têm dos avós; analisar o papel dos avós no desenvolvimento 

psicossocial dos netos; compreender as implicações dos avós no dia-a-dia dos netos, 

bem como em questões de caráter socio afetivo. 

Neste sentido, foram levadas a cabo algumas operações para a concretização 

do presente estudo, as quais estão sintetizadas na Figura 3. 

 

Figura 3. Operações realizadas para a concretização do estudo 

 

Na fase de desenvolvimento esperada para que os elementos da amostra do 

presente estudo se encontram, a que Erikson (1982) chamou “Indústria vs 

Inferioridade”, a forma como a criança vê a sua capacidade de produzir acaba por ter 
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consequências na sua autoestima. Caso a crise seja bem resolvida, a criança 

desenvolve competência, assumindo-se como capaz de realizar tarefas com sucesso. 

É também revelado na literatura que os jovens com uma autoestima mais alta 

tendem a ser mais alegres, comparativamente aos que não têm uma autoestima tão 

elevada, apresentando-se, tendencialmente, mais depressivos. Ora, havendo este 

estado emocional mais débil, há uma redução da energia que, por sua vez, trará 

consequências no seu desenvolvimento global, mas também no desempenho de 

tarefas, como é o caso do rendimento escolar. 

Refletindo sobre os dados obtidos e tendo em conta as convicções dos 

autores que foram sendo referidos ao longo da revisão da literatura, é pertinente 

equacionar a importância do contacto dos avós com os seus netos e perceber o quão 

produtivas e benéficas as interações daí resultantes podem ser para ambos. 

Começámos (no Capítulo III) por caracterizar a amostra face à classe social e 

ao tipo de família em que os elementos que incorporam a amostra em estudo se 

inserem, tendo concluído que os jovens fazem parte de famílias de classe média / 

baixa, a maioria coabitando com os seus pais, tratando-se maioritariamente de 

famílias nucleares com mais do que um filho. Muitos dos pais e dos avós 

desempenham trabalhos pouco qualificados, fruto das baixas habilitações. 

Relativamente à caracterização que foi feita no Ponto 2 do Capítulo III, a 

interação com os avós mostrou-se frequente, regular e a figura com quem mais os 

jovens interagem é, sem qualquer margem para dúvidas, a avó materna. 

O desenvolvimento é um processo que implica a integração de novos 

elementos que, através das suas interações promovem o crescimento da criança, 

sendo que o ambiente que a rodeia pode facilitar ou dificultar o seu crescimento. 

Uma vez que no atual cenário demográfico há cada vez mais o fenómeno de relações 

entre gerações, cada vez mais jovens têm a possibilidade de contactar com os seus 

avós e durante mais tempo. 

Os contactos entre avós e netos continuam a ser enriquecedores para os 

jovens, na medida em que os avós lhes proporcionam experiências significativas 

diferentes das dos pais. Mais do que simples contadores de brincadeiras e contadores 
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de histórias, os avós personificam também as origens familiares e o seu legado 

histórico. 

Os avós apresentam-se como figuras relevantes no processo de socialização 

dos netos, podendo inclusivamente haver lugar a um vínculo especial, o qual poderá 

servir como suporte para os mais novos e fonte de significado para os mais velhos 

que, ao darem compreensão e aconselhamento, se sentem figuras de referência na 

família. 

Uma das características mais marcantes evidenciadas no relacionamento 

intergeracional é o caráter recíproco e complementar que esta convivência tende a 

oferecer, já que o contributo dos avós para a educação dos seus netos traz benefícios 

para toda a família, incluindo para os próprios avós que se sentem úteis e 

considerados e os afetos que os unem são uma fonte de riqueza emocional para 

ambos. Além disso, esta relação assume uma particularidade, uma vez que cada neto 

pode ter no máximo quatro avós e cada avô pode ter vários netos, dependendo do 

número de filhos. 

Foi interessante verificar que, ao contrário daquilo que era esperado, a 

maioria dos avós desta amostra vivem nas suas habitações e não em lares. Isto 

mostra-se especialmente particular numa altura em que se acredita que há uma crise 

de valores e que os mais novos não consideram os mais velhos, levando-os, muitas 

vezes, para lares ou para depósitos de idosos, sem a mínima dignidade. 

Isto também poderá ter que ver com o facto de os avós dos jovens serem 

ainda detentores de uma idade que ainda não justifique tais medidas, de acordo com 

os números da gravidez adolescente, que faz com que os avós sejam cada vez mais 

novos, exercendo ainda uma profissão e mantendo uma vida autónoma e 

independente. 

Em relação à higiene dos jovens, verificou-se que os avós não assumem um 

papel de destaque ou de relevância no cumprimento de hábitos de higiene, o que 

pode estar relacionado com o facto de os jovens já terem uma certa autonomia nesta 

idade, face aos assuntos relativos ao tema “Higiene”. 

Os avós estão presentes nos hábitos alimentares dos netos, seja pela 

preparação de refeições, seja pela preocupação de uma alimentação saudável, bem 
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como na promoção de um estilo alimentar propício a um bom desenvolvimento 

físico. Destaca-se ainda a particularidade das interações, já que a mesa assume um 

momento especial de convívio e de aquisição de aprendizagens diversas. 

Face à escola, os avós têm um papel mais instrumental e de apoio emocional, 

não participando diretamente nas atividades nem contactando muito com os 

professores pelos motivos que foram apresentados no Capítulo III. É notório um 

certo distanciamento dos avós face à escola em si, mas apoiando os netos no sentido 

de valorizarem o sucesso escolar. 

No que diz respeito à disciplina, concluímos que os avós dos jovens 

apresentam-se com um estilo que flutua entre o democrático e o permissivo, o que 

também é positivo no sentido em que contribui para um equilibrado 

desenvolvimento psicológico e social, conforme referido nas respostas à Questão de 

Investigação nº 6 e na análise que foi feita à Escala “Disciplina”. 

Em relação aos amigos, os avós surgem como promotores da manutenção 

das amizades dos netos, fomentando o convívio entre os netos e os seus amigos, 

ainda assim com alguma reserva no que diz respeito à frequência das casas dos 

amigos, tratando-se dos casos das netas (género feminino). 

Já em relação às doenças e aos momentos de maior fragilidade física, os avós 

estão presentes na vida dos netos em vários aspetos, dos quais os cuidados médicos 

como a medicação e o acompanhamento às consultas são apenas alguns dos 

exemplos. 

Foi interessante verificar que os avós se apresentam como orientadores na 

gestão do dinheiro, não criando espaço para grandes extravagâncias dos netos, 

embora estes reconheçam que os avós por vezes lhes dão coisas acima das suas 

possibilidades ou que, eventualmente, até nem pudessem adquirir, mas fazem-no 

pelos netos. 

Quanto ao Jogo e aos Tempos Livres, os avós exigem o cumprimento das 

regras, oferecem jogos aos netos e relatam episódios acerca das suas brincadeiras de 

infância. Estes momentos, além de prazerosos para ambos, têm consequências no 

domínio cognitivo dos netos, contribuindo para o seu desenvolvimento, pelos 

motivos que também, em espaço próprio foram já referidos. 
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Onde parece absolutamente presente a importância dos avós é na Escala das 

Recordações, onde é notória a cumplicidade das relações intergeracionais e as 

referências à figura dos avós enquanto modelos significativos na sua vida e 

reconhecendo-lhes importância no seu desenvolvimento integral. 

É, neste sentido, importante levar em linha de conta que, de facto, os avós, 

idosos ou não, com as suas capacidades e, eventualmente, com as suas limitações, 

poderem representar uma significativa percentagem de apoio emocional, estrutural e 

instrumental dos seus netos. Os anos de vida passados permitem acumular uma 

experiência a vários níveis que pode com certeza ser um aspeto facilitador da 

execução de tarefas como responsabilidade oficial da educação de jovens como um 

todo, ou funcionando apenas como auxiliar dessas tarefas no caso da ausência dos 

pais ou da sua substituição temporária. 

Foram estabelecidas várias comparações entre os jovens que contactam e os 

que não contactam frequentemente com os avós e consideramos que os segundos, 

em virtude de não manter as interações a que se tem vindo a fazer referência, ficam 

privados de um conjunto de experiências e situações enriquecedoras que poderiam 

contribuir para um maior e melhor desenvolvimento psicossocial.  

Assim, com este trabalho de investigação, foi possível identificar como nos 

meios socioeconómicos mais desfavorecidos as relações intergeracionais são uma 

fonte de prazer para avós e netos, supondo uma qualidade de interações que se 

repercutirá no bem-estar dos netos, pelo que a manutenção destes laços pode e deve 

ser reforçada. 

Relativamente a algumas notas mais de caráter metodológico, considera-se 

que a caracterização sociofamiliar poderia ter sido enriquecida com a adição de duas 

questões, por forma a obter a posição do inquirido na fratria e a idade dos avós. 

Considera-se também que, numa fase posterior, poder-se-ia também validar o 

questionário para eventuais utilizações futuras. 

Uma vez que foi usada uma técnica de amostragem não-causal, em concreto 

uma amostragem por conveniência, por se tratar de casos facilmente disponíveis, 

sabe-se que não se poderão extrapolar resultados para o Universo, aplicando-se 
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apenas e só à amostra, por não haver garantia de que a amostra seja representativa do 

Universo.  

Ainda assim, este estudo apresenta aspetos positivos. Por um lado, foi 

estudado um Universo particular, que se encontra entre a infância e a adolescência. 

Depois, foi selecionada uma amostra num meio socioeconómico desfavorecido, 

numa escola que integra o Projeto TEIP- Território Educativo de Intervenção 

Prioritária. Além disso, é relevante destacar o facto de esta investigação poder ser o 

ponto de partida para um estudo longitudinal. Os alunos que constituíram a amostra 

frequentam o 2º ciclo e, partido do princípio que estes se irão mantendo naquela 

escola até ao final do 3º ciclo (de acordo com as práticas habituais das escolas), isso 

permitirá uma análise dentro de três anos letivos, altura em que os participantes se 

encontrarão a frequentar o 8º e 9º ano. Por conseguinte, seria pertinente aplicar o 

mesmo instrumento à mesma amostra e verificar se há diferenças face aos resultados 

agora obtidos, já que se encontrarão numa fase de desenvolvimento diferente (a 

adolescência). 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

QUESTIONÁRIO  

VERSÃO DE INVESTIGAÇÃO 

 

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO 

 Preenche o campo dos dados pessoais. 

 A partir da questão nº2 assinala a tua resposta apena com um X. 

 Nas questões de opção, só podes assinalar um X em cada resposta.  

 

1. Dados pessoais 
1.1 Data de nascimento: ___/___/______    1.2 Idade:___         1.3 Género: 1M   2F          1.4 Nº de irmãos: ___ 

1.5  Nacionalidade:__________________________   1.6 Ano de escolaridade que frequentas: 15º    26º  

1.7 Profissão do pai:___________________________ 1.8 Profissão da mãe:__________________________________ 

1.9   Profissão do avô paterno:___________________ 1.10 Profissão da avó paterna:___________________________ 

1.11 Profissão avô materno: ____________________  1.12 Profissão da avó materna:__________________________ 

 

2.  Dos elementos da família acima referidos, assinala os que já faleceram: 
1Pai  2Mãe  3Avô paterno  4Avó paterna  5Avô materno  6Avó materna  

 
3. Local onde vives: 

1Aldeia  2Vila  3Cidade  

   
4. Vives em casa: 

1Dos teus pais  2Dos teus avós  3De outros familiares  4Outro  

 
5. No teu dia-a-dia costumas estar com os teus avós? 

1Sim  2Não  

 
6. Com qual destes avós estás mais vezes? 

1Avó materna  2Avô materno  3Avó paterna  4Avô paterno  

 
7. Qual destes avós te presta mais cuidados? 

1Avó materna  2Avô materno  3Avó paterna  4Avô paterno  

 
8. Quantas horas passas, por semana, com esse avô/essa avó? 

 

11 a 5  26 a 10  311 a 15  416 a 20  521 a 25  626 a 30  7+ de 30  

 
9. Qual é a frequência com que estás com esse avô / essa avó? 

1Nunca  2Anual  3Mensal  4Qinzenal  5Semanal  6Quase diária  7Diária  

 
10. Onde vive esse avô / essa avó? 

1Em casa dele(a)  2Em tua casa  3Em casa de outros familiares  4Num lar  

 

ANEXO 1 



 

 

 

11. Assinala com um X a resposta que melhor se adequa ao teu caso de acordo com as 

tarefas que o teu avô / a tua avó desempenham no teu dia-a-dia: 

 

A. HIGIENE 
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A1 Ajuda-me no banho.      

A2 Manda-me tomar banho e faço-o sozinho.      

A3 Verifica se escovei os dentes.      

A4 Escova-me ou penteia-me o cabelo.      

A5 Verifica se lavei as mãos depois de utilizar a casa de banho.      

A6 Cuida para que eu tenha as unhas curtas e limpas.      

A7 Manda-me lavar as mãos antes das refeições.      

A8 Prepara-me a roupa para eu vestir.      

A9 Ajuda-me a vestir.      

A10 Ata-me os atacadores dos sapatos.      

A11 Escolhe a altura para eu cortar o cabelo.      

A12 Compra-me roupa para usar.      

 

B. ALIMENTAÇÃO 
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B1 Prepara-me as refeições.      
B2 Corta-me os alimentos.      
B3 Insiste para que coma a todas as refeições.      
B4 Controla a quantidade de doces que como.      
B5 Controla a quantidade de frutas e legumes que como.      
B6 Deixa-me escolher os alimentos que mais gosto.      
B7 Deixa-me tomar as refeições antes dos adultos.      
B8 Deixa-me levantar quando termino a refeição.      
B9 Ajudo-o(a) a pôr a mesa.      
B10 Ajudo-o(a) a lavar a louça.      
B11 Ajudo-o(a) a cozinhar.      
B12 Ajudo-o(a) nas compras do supermercado.      

 

C. ESCOLA 
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C1 Pergunta-me o que faço na escola.      
C2 Verifica se acompanho os colegas nas actividades da escola.      
C3 Ajuda-me a fazer os trabalhos de casa.      
C4 Participa nas actividades da escola quando é necessário.      
C5 Aconselha-me sobre o que devo fazer na escola.      
C6 Queixa-se de mim aos professores.      
C7 Castiga-me quando me comporto mal na escola.      
C8 Conta-me como era a escola no tempo dele/dela.      
C9     Conta-me como ele/ela era na escola.      



 

 

 

D. DISCIPLINA 
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D1 Estabelece e faz-me cumprir regras de comportamento.      

D2 Explica-me o que é certo e errado nos meus comportamentos.      

D3 Dá-me os parabéns quando me comporto bem.      

D4 Castiga-me quando não obedeço.      

D5 Defende-me quando as outras pessoas se queixam de mim.      

D6 Consola-me quando sou vítima de injustiças.      

D7 Deixa-me chorar até me acalmar sozinho(a).      

D8 É a pessoa que mais desculpa os meus comportamentos.      

D9 Pede-me desculpa quando é injusto(a).      

D10 Deixa-me fazer tudo o que eu quero.      

D11 É a pessoa que melhor me compreende.      

D12 Os meus pais dizem que o meu avô/a minha avó me estraga com mimos.      

 

E. AMIGOS 
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E1 Ajuda-me a resolver conflitos.      

E2 Recebe os meus amigos em sua casa.      

E3 Protege-me quando me envolvo em brigas.      

E4 Diz-me para fazer amigos.      

E5 Conhece os meus amigos.      

E6 Faz comentários sobre o comportamento dos meus amigos.      

E7 Deixa-me frequentar a casa dos meus amigos.      

E8 Os meus amigos acham que o meu avô /a minha avó é fixe.      

 

F. DOENÇA  
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F1 Cuida de mim quando estou doente.      

F2 Acompanha-me ao médico quando vou às consultas.      

F3 Cuida da minha medicação.      

F4 Faz-me tratamentos.      

F5 Preocupa-se que eu adoeça.      

F6 Faz comentários ao meu peso.       

 

G. DINHEIRO 
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G1 Dá-me dinheiro para comprar coisas que eu quero.      

G2 Compra-me coisas, mesmo sem poder.      

G3 Recebe dinheiro para cuidar de mim.      

G4 Dá-me dinheiro para colocar no mealheiro.      

G5 Diz-me para não gastar todo o dinheiro que tenho.      



 

 

 

H. SONO  
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H1 Conta-me histórias antes de dormir.      

H2 Verifica se adormeço com facilidade.      

H3 Levanta-se quando acordo durante a noite e lhe peço ajuda.      

H4 Faz-me companhia até adormecer.      

H5 Conforta-me quando tenho pesadelos.      

H6 Dorme no meu quarto.      

H7 Pergunta-me se dormi bem.      
 

I. JOGO  
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I1 Brinca comigo.      

I2 Ajuda-me a descobrir novas brincadeiras.      

I3 Deixa-me ganhar os jogos.      

I4 Exige que eu siga as regras dos jogos.      

I5 Compra-me jogos e brinquedos.      

I6 Conta-me como eram as brincadeiras no tempo dele/dela.      

I7 Conta-me como ele/ela era nas brincadeiras.      
 

J. TEMPOS LIVRES 
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J1 Leva-me a passear a lugares que eu gosto.      

J2 Leva-me a passear a lugares que ele/ela gosta.      

J3 Acompanho-o(a) à missa.      

J4 Rezo com a minha avó / meu avô.      

J5 Vamos ao futebol juntos.      

J6 Vemos televisão juntos.      

J7 Leva-me aos encontros com os seus amigos.      

J8 Conta-me histórias da nossa família.      
 

K. RECORDAÇÕES 
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K1 É uma pessoa muito importante para mim.      

K2 Costumo lembrar-me das coisas que fizemos juntos.      

K3 Quando crescer gostaria de ter o meu avô/a minha avó perto de mim.      

K4 Os avós são importantes para o desenvolvimento dos netos.      

K5 Quando estou só, sinto falta da minha avó / do meu avô.      

K6 Costumo pensar que um dia gostaria de ser como o meu avô /a minha avó.      

K7 Os meus pais fazem perguntas sobre o meu avô/a minha avó.      

K8 Os meus pais têm ciúmes do meu avô/da minha avó.      

Obrigado pela tua colaboração!



 

 
 

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO 

À Direção do Agrupamento de Escolas … 

Sou aluno do Curso de Mestrado em Educação, na especialidade de 

Formação Pessoal e Social, do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, e 

estou no presente ano letivo a realizar uma investigação com base num trabalho 

empírico por forma a elaborar uma dissertação de Mestrado, sob orientação da 

Professora Doutora Carolina Fernandes de Carvalho.   

O tema da presente investigação intitula-se “Significados e contribuições dos avós 

para o desenvolvimento dos jovens – estudo com alunos do 2º ciclo” e tem como objetivos 

principais examinar como é que os avós contribuem para a formação pessoal e social 

dos netos, quais as representações sociais que os netos têm dos avós e aferir se há 

diferenças na interação netos/avós em função do género. 

Neste sentido, venho solicitar a colaboração da escola para realizar o trabalho 

de pesquisa empírico, concretamente proceder à aplicação de um questionário, 

fundamental na medida em que poderá contribuir para ajudar a obter uma melhor 

compreensão sobre o assunto. A escola apenas terá de autorizar a distribuição do 

instrumento – cujo exemplar se envia em anexo- pelos alunos do 5º e 6º anos, em 

contexto de sala de aula, preferencialmente todos no mesmo dia por uma questão de 

rigor metodológico.  

Importa ainda esclarecer que todas as informações recolhidas são 

confidenciais e que os elementos recolhidos se destinam exclusivamente para este 

fim. Mais se garante que me responsabilizarei por não perturbar ou interferir com as 

atividades escolares. Após a sua conclusão, todos os participantes poderão ter acesso 

aos resultados devendo, para o efeito, contactar o autor. 

Agradecendo desde já toda a atenção que este contacto lhe possa merecer, 

aguardo uma resposta com a brevidade que lhe for possível. 

 

Lisboa, 28 de dezembro de 2011 

Mário Durão 

ANEXO 2 



 

 
 

CARTA DE AGRADECIMENTO 

 

 

À Direção do Agrupamento de Escolas … 

 

 

No âmbito do trabalho de investigação do Mestrado em Educação do Instituto de 

Educação da Universidade de Lisboa, como é do conhecimento de V. Exa., foi realizado um 

estudo na escola que dirige. 

O sucesso do trabalho realizado também se deveu, em parte, ao acolhimento que a 

realização do mesmo lhe mereceu bem como à disponibilidade e prestimosa colaboração de 

todos os que diretamente nele colaboraram, nas pessoas dos professores que aplicaram os 

questionários e dos alunos do 2º ciclo que constituíram a amostra desta investigação. 

Registam-se como aspetos positivos alcançados com o trabalho desenvolvido, ter 

colaborado para num projeto de investigação em educação e ter permitido moldar os 

significados e contributos dos avós para o desenvolvimento psicossocial dos jovens. 

Deste modo, agradeço-lhe toda a colaboração. 

 

Subscrevo-me, apresentando os melhores cumprimentos, 

 

Lisboa, 01 de agosto de 2012 

 

Mário Durão 

 

 

ANEXO 3 



 

 
 

APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO  - INFORMAÇÃO 

Caro professor, 

 

1. Como certamente será do seu conhecimento, a Direção do Agrupamento de Escolas 

… autorizou a realização deste estudo, pelo que agradeço, desde já, a sua 

colaboração, distribuindo o questionário aos seus alunos na sala de aula. 

2. Não pressione os alunos no sentido de responderem depressa, já que se pretende 

que respondam à totalidade das questões. Ao que tudo indica, os alunos conseguirão 

responder num prazo de 25 minutos. 

3. Cada aluno só poderá responder a um questionário, o qual terá de ser 

obrigatoriamente devolvido, mesmo que esteja incompleto. 

4. Antes de distribuir os questionários, deverá ler esta informação aos alunos: 

 

a. Este questionário tem como finalidade recolher informações para um estudo científico sobre as 

relações entre os avós e os netos. 

b. A participação no estudo é facultativa, e nenhum aluno será prejudicado por não colaborar. 

c. Dos alunos que aceitarem participar neste estudo, alguns poderão vir a ser selecionados mais 

tarde para uma entrevista. 

 

5. Além desta informação, nada mais deverá ser referido. 

6. Poderá ajudar os alunos a preencher o questionário (será possível que tenham 

dificuldades na definição das profissões dos pais ou dos avós, por exemplo), mas 

não colaborando nas respostas.  

7. Após o preenchimento, os questionários deverão ser recolhidos por si e colocados 

novamente dentro do envelope. 

8. No final da aula, o envelope com os questionários deverá ser entregue na sala de 

professores, onde o receberei. 

 

Grato pela colaboração! 

O responsável pelo estudo, 

Mário Durão 

ANEXO 4 


