Dar Presentes
Se a generosidade dos avós se tornou
incontrolável e receia que eles estejam a
estragar as suas crianças, experimente as
seguintes sugestões:
 Dê, antecipadamente, aos avós uma

Os pais devem ter uma relação de respeito,
sinceridade e delicadeza com os avós dos
seus filhos. Tente ser consciencioso com o
que diz sobre os avós quando as crianças
possam estar a ouvir. Estimule a relação entre avós e netos, mesmo que a sua relação com aqueles possa não

lista prática com sugestões para prendas;

ser a melhor. Os avós podem ser a fonte da abundância de amor

 Ofereça-se para ir com eles às compras, para esco-

incondicional pelas crianças e isso é maravilhoso para eles.

lherem a prenda para os seus filhos;

Por mais limitado que seja o seu tempo, lembre-se de tentar encon-

 Quando os avós vierem fazer uma visita carregados

trar uma alternativa para visitar os avós. Um fator muito importante

de prendas, restrinja o número de presentes que os
seus filhos poderão abrir de cada vez, para que eles

para que exista uma boa relação entre avós e netos é que se vejam
cer, mais opções terão para falar e realizarem atividades juntos.
Aceite o facto de que os avós têm frequentemente uma coisa muito

 Ajude os avós a compreender que o simples facto de

importante que os pais por vezes não têm… TEMPO! Repare no que

passarem tempo juntos constitui o melhor presente de

uma completa atenção e o amor de uns avós podem fazer pela crian-

todos;

ça.

rem as crianças com brinquedos durante todo o ano.
Para serem uns avós fantásticos não é preciso sobre-

Quando a criança convive com os avós, amplia a sua noção de família e ganha a oportunidade de conhecer os mais velhos e de
aprender a respeitá-los. Quando se sente

carregar o seu neto de prendas e doces, terá apenas

confiante, sabendo que será a sua última

que desenvolver uma relação harmoniosa e de confian-

palavra nas decisões relativas à sua família,

ça com os seus filhos e construir uma relação saudável

é muito mais fácil ouvir os avós sem discutir. Lembre-se de que, por

com o seu neto. Aos olhos de um neto, os avós são con-

cada progenitor a desejar que os avós «lhe saíssem da vista», há

siderados como os segundos pais, os segundos profes-

outros a desejar que eles ainda estivessem vivos.

sores e sempre os primeiros amigos.
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Para que haja uma boa relação
entre avós e netos , é fundamental que se perceba que a criança
não é uma segunda oportunidade para representar o papel dos
pais, mas sim que agora têm que desempenhar novas funções. O seu papel não é o de educar, é sim o
de mimar, cuidar, proteger, ensinar, ….

“ U m a r e l a çã o d e i nf i n i t o a f e t o ”

com frequência. Quanto mais contacto tiverem, melhor se irão conhe-

não fiquem «esmagados» com tanta coisa;

 Ajude os avós a perceber que não é preciso inunda-
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“Uma relação de
infinito afeto”

Benefícios da (boa) relação entre avós e netos

O papel de avô/avó é visto como sendo multifaceta-

 Menor

do e, é notória a variedade de funções que os avós

próxima entre avós e netos está associada a menor risco de depres-

podem desempenhar, funções essas que têm sofrido vários
acréscimos ao longo dos anos. Isto deve-se ao reconhecimento do papel positivo dos avós e à importância dos mesmos no
seio familiar. Os avós são essenciais na família, uma vez que
ajudam na construção da identidade dos netos, incutindo

risco de depressão para avós e netos: uma relação

são para ambos. A saúde psicológica de avós e netos é melhor se esse
apoio não impedir que se sintam “funcionalmente independentes”, ou seja,
é fulcral que os avós continuem a sentir-se úteis e capazes de retribuir a
ajuda, mesmo através de gestos como dar uma nota ao neto no aniversário.

 Problemas

de comportamento atenuados: as crianças

que contam com um grande envolvimento dos avós na sua



Aprendizagem única: devido às suas características diferen-

ciadoras, a relação que as crianças estabelecem com os avós
favorece a aprendizagem, já que cria um contexto que as incentiva a explorar e a correr riscos. Essas características incluem a
vulnerabilidade mútua, que cria um maior sentido de igualdade
entre adulto e criança, a disponibilidade temporal e a flexibilidade face aos resultados das crianças. Este apoio contínuo e individualizado tenderá a tornar-se mais valioso, numa era em que os

valores, autonomia e cidadania. São, também, os principais

vida têm menos problemas emocionais e comportamentais.

responsáveis pela transmissão da história e da cultura, sendo

O envolvimento dos avós ajuda a atenuar dificuldades de

de grande importância o diálogo em família. Mais especifica-

ajustamento em todos os tipos de famílias, mas particular-

é muito focado em abordagens coletivas.

mente, os avós podem cuidar dos netos, ir pô-los ou buscá-los

mente quando os netos são adolescentes cujos pais estão

 Proteção e amor: a infância é um período marcado por mui-

divorciados ou separados.

tas descobertas e transformações na vida da criança que começa

confidentes, ser educadores, mentores e modelos. É, tam-

 Maior agilidade cognitiva: cuidar dos netos, uma vez por semana, está

a transitar para a adolescência. Neste momento, o papel dos

bém, esperado que os avós acudam em

associado a um melhor desempenho cognitivo do que não cuidar dos ne-

avós é orientar sobre como são as mudanças e o que elas acarre-

tos ou não ter netos. Para além disso, as avós que cuidam dos netos com

tam. E uma das melhores maneiras de fazer com que o pré-

mais frequência têm um desempenho cognitivo pior, possivelmente devido

adolescente aceite as transformações é proporcionando-lhe mui-

à escola, brincar, contar histórias, dar apoio, funcionar como

situações de maior fragilidade ajudando na
resolução de problemas de natureza afetiva

pais estão cada vez menos disponíveis e em que o ensino escolar

à exigência da função. O envolvimento social pode ser positivo, mas há

e económica, e complementem as funções

to carinho, amor e atenção. Deste modo, com o carinho dos

outras variáveis a ter em atenção.

dos pais.

mais velhos, meninos e meninas sentem-se mais protegidos das

 Sentir-se

mudanças.

Tornar-se avó/avô significa rever, reformular, vivenciar e

saudável: os avós que não cuidam dos netos

têm maior probabilidade de dizer que têm pouca saúde do

estabelecer com os netos um relacionamento mais livre e

que aqueles que costumam cuidar dos netos, seja de forma

criativo, transmitir experiências, valores, educação e cultura,

intensiva ou não. E o contrário, também, é verdade: os avós

com todo o enriquecimento pessoal e o crescimento que isto

que cuidam dos netos têm maior probabilidade de reportar

envolve, pois são capazes de serem amigos, autoritários—

boa saúde. Tomar conta dos netos pode ser exigente do

quando necessário– afetuosos, compreensivos e mais disponíveis a conceder, mantendo, assim, um lugar insubstituível no
coração dos “netinhos”. É na relação com os avós que as
crianças aprendem a lidar com os mais velhos e a se preparar para um futuro relacio-

 Personalidade da criança: a relação entre avós e netos

for-

talece os vínculos afetivos e familiares da criança, ajudando na
formação da sua personalidade. Isto, porque é justamente nos
primeiros anos da infância que são delineadas as principais ca-

ponto de vista físico e emocional, mas também pode ser recompensador

racterísticas da personalidade. Por isso, é importante que a famí-

porque permite que os avós e netos criem uma relação mais próxima.

lia esteja perto, prestando o devido suporte físico e psicológico à

 Aprendizagem mútua: os avós são um recurso multidimensional para a

criança.

aprendizagem das crianças. Ao participarem num conjunto alargado de

 Respeito pelos mais velhos: a companhia

atividades — ler histórias, cozinhar, jardinar, passear no parque — os avós

dos avós faz com que a criança entenda como

apoiam o desenvolvimento do conhecimento linguístico, cultural e científi-

é ser mais velha e, perante isso, aprenda a

namento com os próprios pais, que também

co das crianças; por sua vez, a interação com as crianças estimula a apren-

respeitá-los, aceitando as suas diferenças e

irão envelhecer.

dizagem dos mais velhos em áreas como as tecnologias da informação e o

compreendendo as suas limitações.

inglês como segunda língua.

