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IPSS: Instituição Particular de Solidariedade Social 
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Introdução 

O título completo desta dissertação, se não existissem restrições administrativas, seria 

Presença intergeracional e papel dos avós nas famílias e em instituições fora da família 

na região de Águeda.  

Era no espaço familiar que se construíam laços de solidariedade e identidades, que se 

teciam vínculos e relações e se desenvolviam competências emocionais e sociais. Era 

em contexto familiar que a coexistência de três, quatro ou mais gerações surgia como um 

fator de enriquecimento pela possibilidade do aumento da convivência e das trocas entre 

as gerações. Os avós constituíam o elo de ligação da família alargada. Contudo, o fenó-

meno crescente da urbanização tem ajudado a pulverização de famílias nucleares em 

contextos de profundas mudanças fazendo emergir novos papéis e novos desafios. Hoje, 

muitas pessoas de idade vivem isoladas ou institucionalizadas sem família. Outras man-

têm-se no local das suas raízes, mas na sociedade global da informação conseguem 

interagir com a família e os amigos, à distância, através de uma ligação pela Internet. A 

infoexclusão aparece como um fenómeno a combater, constituindo um desafio para todos 

e uma prioridade na Europa, por exemplo, o Plano de Ação ”Envelhecer bem na socieda-

de da informação”. Continua (ou não) a família a desempenhar a função de transmissão 

dos valores de solidariedade familiar, social e intergeracional? 

A presença dos avós seria hoje mais provável devido ao aumento da longevidade e ao 

abaixamento da idade da reforma, no entanto a generalização da família nuclear, imposta 

por um urbanismo de T1 e de T2, tornou insuportável a presença permanente dos avós 

no quadro familiar. Apesar disso, ainda há avós que são chamados a estar presentes 

para, com a sua disponibilidade e tempo, experiência e sabedoria, tolerância e discrição, 

ajudarem os filhos e os netos a construir personalidades autónomas e responsáveis, par-

ticipativas e solidárias, criativas e tolerantes, reconhecendo (o que por vezes os pais ain-

da não conseguem) o direito a errar para aprenderem melhor e aceitando a pluralidade 

de opções (UNESCO, 1978). 

A diversidade e complexidade da tipologia de famílias nos dias de hoje, com o alarga-

mento frequente dos papéis de padrastos e «avodrastos», têm criado novos contextos e, 

por vezes, novos problemas, estando os avós umas vezes do lado do problema e outras 

do lado da solução.  
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Contrariamente à visão catastrofista que questiona os valores da família e veicula, atra-

vés dos meios de comunicação social, as realidades familiares mais sombrias, neste tra-

balho ousa-se adotar a noção de família simplesmente como é adotada no art. 16.º da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos: «A família é o elemento natural e fundamen-

tal da sociedade e tem direito à proteção desta e do Estado». Aprender a viver juntos, 

aprender a viver com os outros constitui um dos maiores desafios da educação. A todos 

os educadores cabe fornecer «a cartografia dum mundo complexo e constantemente agi-

tado, e ao mesmo tempo, a bússola que permita navegar através dele.» (UNESCO/Delors, 

1996: 77).  

O relacionamento intergeracional entre avós e netos e o papel dos avós têm sido ampla-

mente estudados, com inúmeros artigos em publicações periódicas de renome interna-

cional, nomeadamente The Gerontologist e Journal of Aging and Human Development, 

com estudos sobre o relacionamento entre avós e netos adultos (Hartshorne, Manaster, 

1982; Kennedy, 1990; Roberto, Stroes, 1992); Family Relations – Interdisciplinary Journal 

of Applied Family Studies e Journal of Family Issues, com estudos sobre as transações 

dos avós com os seus filhos e com os seus netos (Aldous, 1995), sobre a relação entre o 

grau de escolaridade dos avós e as suas atitudes e comportamentos (King e Elder Jr., 

1998) e sobre a prevalência da matrilinearidade nas relações avós-netos (Chan e Elder 

Jr., 2000); Revista Española de Geriatría e Gerontología, com uma revisão da literatura 

científica sobre a influência dos avós na socialização familiar dos netos (Pinazo, 1999), 

entre outras. Em Portugal, são de referir artigos sobre os avós, na revista Sonhar (Bis-

caia, 2005); sobre as relações de solidariedade intergeracionais na família na Revista 

Portuguesa de Pedagogia (Ramos, 2005) e sobre a percepção dos avós acerca das suas 

relações intergeracionais na revista Infância e Educação: investigação e práticas (Gonza-

ga, Cruz, 2000). 

O tema da solidariedade e relacionamento intergeracional, em geral, e entre avós e 

netos, em particular, e o papel dos avós têm sido alvo de inúmeros estudos, nomeada-

mente de dissertações de mestrado e de doutoramento, em Portugal, nas áreas das 

Ciências Religiosas, das Ciências Sociais, das Ciências da Saúde e da Educação para a 

Saúde, a saber Solidariedades intergeracionais e instituições de velhice (Gil, 1998); A 

importância da relação avós-netos (Rocha, 1999); As relações entre avós-netos e o bem-

estar psicológico na velhice (Camotim, 2004); A solidariedade intergeracional avós-netos 

(Costa, 2005); A natureza e qualidade da relação avós-netos e o seu contributo para a 

auto-valoração global dos netos (Queirós, 2005); Família multigeracional e relações inter-

geracionais: perspectiva sistémica (Vicente, 2010).  
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Esta problemática tem sido também matéria de destaque e reflexão em diversos con-

gressos e encontros nacionais e internacionais, nomeadamente o Congresso Internacio-

nal Co-Educação de Gerações em S. Paulo, em 2003 (Web 01); o I Congresso dos Avós 

subordinado ao tema “Os avós como educadores”, em Lisboa, em 2004; o V Encontro 

Mundial das Famílias, em Valência, em 2006; o II Congresso dos Avós, no Porto, em 

2007 (Web 02), e a Assembleia Plenária do Conselho Pontifício para a Família, em 

Roma, em abril de 2008. A União Europeia, por seu turno, consagrou o ano de 1993 o 

“Ano Europeu dos Idosos e da Solidariedade entre as Gerações”. 

Na sociedade da informação globalizada em que se vive hoje, com várias gerações a 

coexistirem, graças a um envelhecimento cada vez mais saudável e bem sucedido, colo-

cam-se algumas questões: − Que transformações se têm verificado no seio da família, 

nas últimas décadas, em relação ao lugar e ao papel dos avós no contexto da atividade 

profissional e vida familiar? − Que desafios se colocam hoje às famílias em relação ao 

lugar e ao papel dos avós na terceira e quarta idade? − Que representações têm os filhos 

e os netos sobre os avós? 

Neste trabalho pretende-se analisar, na Parte I, a presença e o papel dos avós e refletir 

sobre a evolução da família como lugar de encontro, convívio, partilha, afeto e cuidado 

entre gerações – confirmar-se-á (ou não) a preponderância do papel dos avós como 

apoios naturais e a preponderância da influência das mães na maior proximidade e pre-

sença dos avós maternos (?). Pretende-se ainda analisar o fenómeno do envelhecimento 

e o lugar das TIC na vida dos idosos e refletir sobre a evolução dos cuidados que os avós 

prestam e recebem da família – confirmar-se-á (ou não) que os avós da terceira idade 

passaram de referenciais das tradições de família a apoios ao cuidado dos netos, que os 

avós da quarta idade vão receber cuidados em instituições fora da família, perdendo o 

contacto com os netos/bisnetos, e que as TIC podem ajudar a diminuir o isolamento e a 

exclusão dos idosos (?). 

Na Parte II, procura-se, num estudo de caso, analisar no âmbito de um concelho os obje-

tivos preconizados na Parte I e analisar os cuidados que são prestados fora da família em 

IPSS e os contactos que estes idosos mantêm com a família. 

Considerou-se pertinente utilizar uma metodologia de estudo de caso, de natureza descri-

tivo-interpretativa com interação do investigador com o campo e recurso a questionário, 

conjugando a orientação metodológica de natureza quantitativa com a de natureza quali-

tativa. Segundo Yin (2005), o estudo de caso é uma investigação empírica que procura 

estudar um fenómeno dentro do seu contexto real.  



Maria de Fátima Ferrão Pires 20 

O inquérito por questionário visa apreender, de modo quantificável, os comportamentos, 

as opiniões, as expectativas, as motivações, as mudanças percebidas ou desejadas e as 

influências sentidas de um determinado grupo social (Cazals-Ferre, Rossi, 2007). Com a 

recolha de dados através de inquéritos por questionário a alunos e pais/encarregados de 

educação, pretendeu-se obter a confirmação (ou não) das hipóteses. Os sujeitos deste 

estudo serão um grupo de alunos, provenientes de três escolas do concelho de Águeda, 

e seus respetivos pais/encarregados de educação.  

Na segunda parte do estudo de caso, considerou-se mais oportuno recorrer à entrevista 

semi-estruturada, a fim de estudar as instituições de assistência e cuidado a idosos exis-

tentes no concelho de Águeda. «Técnica de recolha de dados de larga utilização na 

investigação social» (Pardal, Correia, 1995: 64), a entrevista serviu os propósitos deste 

estudo uma vez que permitiu obter uma informação mais rica num universo reduzido. 

A seleção dos intervenientes e dos locais justifica-se pela contextualização profissional 

de um dos autores deste estudo.  
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Parte I:  Da família locus intergeracional à explosão da terceira idade 

Pretende-se analisar a presença e o papel dos avós e refletir sobre a evolução da família 

como lugar de encontro, convívio, partilha, afeto e cuidado entre gerações, confirmando 

(ou não) a prevalência do papel dos avós como apoios naturais e a preponderância da 

influência matrilinear na maior proximidade e presença dos avós maternos. Procede-se 

ainda a uma análise do fenómeno do envelhecimento e do lugar das TIC na vida dos ido-

sos; é feita uma reflexão sobre a evolução dos cuidados que os avós prestam e recebem 

da família, uma vez que o lugar que nela ocupam mudou, passando de referenciais das 

tradições de família a apoio ao cuidado dos netos. Por último, na quarta idade, os avós 

que recebem cuidados em instituições fora da família, vão perdendo o contacto com os 

netos/bisnetos; neste contexto, pretende analisar-se a importância das TIC na diminuição 

do isolamento e da exclusão dos idosos. 

1. O papel dos avós na evolução da família como locus intergeracional 

Neste ponto, procede-se à análise do relacionamento intergeracional e, particularmente, 

da presença e do papel dos avós no contexto de profundas mudanças que a família 

enfrenta hoje.  

Isto de ter avós é ótimo quando se é pequeno. Contam histórias, 
levam-nos a passear, ralham com os pais se eles nos querem castigar. 

Luísa Ducla Soares (2004: 19) 

* 

Transformações recentes na vida familiar 

A família é o agente mais influente da educação moral em quase todas as sociedades, 

influenciando, em primeiro lugar e particularmente, as crianças. Além de instituir os 

modelos de distribuição das funções de cada um, inculca as primeiras ideias de referên-

cia e oferece um modelo de hierarquia social (UNESCO, 1978). A família é a mais pequena 

célula social, uma instituição fundamental para a vida de cada sociedade; sendo assim, o 

núcleo da sociedade humana está na família e na sua capacidade para a personalização 

e a socialização.  

No ambiente familiar, a criança começa a sua existência como ser humano e promove-se 
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como pessoa, aceite pelo que é e não pelo que faz. É no seio da família que se forjam, 

inicialmente, as atitudes de aprendizagem, de descoberta e de empatia; é no seio da 

família e no cumprimento das mais pequenas tarefas que se aprendem o sentido da parti-

lha, da cooperação e da entreajuda. O núcleo familiar permite, desde a infância, uma par-

ticipação intensa na vida em comum, uma ligação a uma comunidade e a um grupo com 

o qual nos identificamos. É na família que se produzem múltiplas formas e práticas de 

solidariedade intergeracional, tratando-se de uma solidariedade considerada natural, que 

não se questiona. É entre as várias gerações que se assegura a transmissão de padrões 

e valores educativos. Neste contexto, os netos podem aprender com a experiência dos 

avós que, por sua vez, podem transmitir-lhes valores, princípios, comportamentos e atitu-

des perante a vida e a família, uma vez que já constituíram e criaram a sua família e 

veem-na agora crescer e evoluir.  

A família continua a desempenhar uma função importante na transmissão, junto dos seus 

elementos e através das gerações, dos valores de solidariedade familiar, social e interge-

racional uma vez que no espaço familiar podem construir-se laços de solidariedade e 

identidades, podem tecer-se vínculos e relações e desenvolver-se competências emocio-

nais e sociais (Ramos, 2005). Hoje, apesar das diversas transformações sociais, culturais 

e laborais, das limitações temporais e espaciais e das novas configurações familiares, a 

família continua a exercer o seu papel de suporte básico, de proteção e de cuidados 

indispensáveis ao desenvolvimento integral de todos os seus elementos.  

O ambiente familiar continua, assim, a ser muito importante na distribuição de funções, 

na exigência de responsabilidades, no exercício da autoridade e na tomada de decisões, 

na autonomização, na valorização dos hábitos, das tradições e das crenças (Regateiro, 

2005). 

Em Portugal, os comportamentos familiares têm vindo a sofrer, nas últimas décadas, 

rápidas e profundas alterações. De forma mais tardia e abrupta do que na maioria dos 

países europeus, as mudanças no campo familiar são tão significativas que a família 

apresenta hoje contornos diferentes de há trinta ou quarenta anos atrás. As recentes 

transformações verificadas no nosso país ao nível dos comportamentos familiares e con-

jugais podem ser explicadas pela conjugação de um conjunto de diversos fatores, 

nomeadamente o aumento da esperança de vida, a queda acentuada da fecundidade, a 

generalização e o aumento da eficácia da contracepção, a diminuição do número de 

filhos por casal e da dimensão média das famílias, o adiamento da idade do nascimento 

do primeiro filho, a maior escolarização dos jovens, a entrada massiva das mulheres no 
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mercado de trabalho, a crescente instabilidade das relações conjugais, o aumento do 

número de pessoas a viverem sós, das famílias monoparentais e dos casais sem filhos, 

entre outros (Leite, 2003). A recente Lei n.º 9/2010, de 31 de maio, que permite o casa-

mento entre pessoas do mesmo sexo, viabiliza novas configurações dos agregados. Por 

outro lado, outro fator determinante é o aumento significativo das taxas de divórcio, nas 

últimas décadas, segundo dados do INE (0,1%, em 1970; 0,9% em 1990 e 2,5% em 

2008). 

A significativa descida da taxa de mortalidade e a diminuição da taxa de natalidade estão 

também na base das mudanças verificadas na duração dos papéis e relações que se 

podem desempenhar na família. Os vínculos familiares verticais tendem a ser cada vez 

mais significativos em detrimento dos horizontais. À medida que aumenta o número de 

avós e bisavós, diminuem os irmãos, tios e primos (Royo, 2000). Segundo Alarcão (2006: 

188-189), a família nuclear terá de «aprender a lidar com o envelhecimento, numa articu-

lação permanente entre independência e dependência, primeiro com as gerações mais 

idosas e, depois, consigo própria». 

A análise ao conceito de família enfrenta, hoje, o problema da extraordinária rapidez da 

mudança nas suas relações. As mudanças ocorridas na família relacionam-se com a per-

da do sentido da tradição que tem vindo a ser abandonada; assim, o amor, o casamento, 

a família, a sexualidade e o trabalho, que antes eram vividos a partir de papéis pré-

estabelecidos, passaram a fazer parte de um projeto individual, provocando um choque 

entre a reciprocidade e a individualidade (Carvalho, 2006). Esta questão da prevalência 

do indivíduo, enquanto tal, sobre o grupo, reveste-se de grande atualidade uma vez que, 

segundo Nunes (2005), as pessoas estão cada vez mais concentradas nos seus proble-

mas e conflitos pessoais, tentando resolvê-los individualmente, sem se preocuparem com 

as consequências que daí possam resultar para os restantes elementos da família, 

nomeadamente os mais velhos que, pelas circunstâncias do próprio envelhecimento, 

necessitam de mais tempo por parte dos familiares. 

As transformações verificadas no seio da estrutura familiar contribuem e continuarão a 

contribuir para o surgimento de novas tipologias de família, com novos elementos e dife-

rentes relações de parentesco (nomeadamente os meios-irmãos, os padrastos, os avo-

drastos, entre outros). Alarcão (2006) elenca como novas configurações familiares as 

famílias reconstituídas, as famílias monoparentais, as famílias adotivas, as famílias 

homossexuais e as famílias comunitárias. A mesma autora equaciona ainda a probabili-

dade de virem a existir novas configurações familiares daqui a alguns anos.  
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As relações entre os vários protagonistas das famílias recompostas (formadas hoje a 

seguir a um divórcio ou uma separação) são, segundo Nunes (2005), complexas e difí-

ceis, principalmente para os seus elementos mais velhos que, frequentemente, têm sobre 

si a responsabilidade dos cuidados aos mais jovens, nomeadamente a netos e netas. 

Hoje, mais do que nunca, devido às transformações verificadas e consequente instabili-

dade familiar, é necessário valorizar as relações de solidariedade intergerações. Não 

obstante estas transformações, a solidariedade na família permanece forte nas nossas 

sociedades e as relações intergeracionais, com todas as novas formas de interação, con-

tinuarão a existir.  

O equilíbrio da vida familiar sofre, hoje, os efeitos da circunstância de ser pai e mãe e, ao 

mesmo tempo, trabalhar. Esta circunstância é cada vez mais experimentada pela maioria 

das pessoas impelindo-as a uma gestão equilibrada do tempo, da energia e das emoções 

(Nascimento, Coimbra, 2001/2002).  

No atual contexto socioeconómico e cultural, a crescente inclusão da mulher no mercado 

de trabalho levanta o problema da conciliação da vida familiar e laboral. A tradicional 

imagem da “mulher de família”, “fada do lar”, “anjo doméstico” ou “guardiã da parentela” é 

contraposta pelos elevados investimentos femininos no mundo do trabalho. De acordo 

com essa visão tradicional, a mulher devia ser abnegada colocando-se ao serviço do 

marido, dos filhos e da vida doméstica (Nascimento, Coimbra, 2001/2002). Hoje, porém, 

a mulher encontra-se numa situação de acumulação de funções conciliando o papel 

parental com o laboral. Este tornou-se fonte de rendimento extra, muito importante para a 

economia familiar, e meio de realização profissional. Segundo a OCDE (2004), muitas 

famílias portuguesas precisam de um segundo titular de rendimentos a tempo inteiro, a 

fim de reforçar o rendimento familiar. Assim, verifica-se que a taxa de emprego feminino a 

tempo inteiro é muito elevada em Portugal (57%), bem acima da de outros países como a 

Suíça e a Nova Zelândia. 

Esta necessidade de gerir as responsabilidades domésticas e profissionais pode ser 

encarada de duas formas: por um lado, demasiada exigência pode acarretar tensão e 

conflito e prejudicar a saúde da mulher; por outro, recompensas como o prestígio, a auto-

estima e a remuneração financeira podem até ser bastante aliciantes. É cada vez menor 

o número de mulheres que assume exclusivamente a condição de doméstica e, conse-

quentemente, a taxa de atividade feminina aumentou de forma significativa desde os 

meados dos anos de 1970. Mas, se por um lado, as mulheres assumem um papel cada 

vez mais relevante no mundo do trabalho e da intervenção pública, por outro, o mundo 
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privado da família e da maternidade, enquanto universo relacional, continua a condicionar 

as suas opções, sejam académicas, profissionais ou de outra ordem (Lalanda, 2006). 

Relações intra e intergerações 

A família, espaço intra e intergeracional por excelência, pode ser a célula base para a 

realização do projeto educativo da criança. Assim, é necessário assegurar a sua missão 

num contexto de profundas mudanças como o que se vive hoje, uma vez que a família é, 

como define Carneiro (2004), o motor capital da “economia moral” de qualquer socieda-

de. Pode pensar-se que os laços familiares têm vindo a tornar-se mais fracos na socie-

dade atual; porém, diversos estudos mostram que isso não corresponde à verdade uma 

vez que os laços entre as gerações são hoje mais importantes do que antigamente, devi-

do a uma maior convivência entre as diferentes gerações. As famílias têm hoje mais pro-

babilidades de abarcar várias gerações, em resultado do aumento da esperança de vida, 

da descida dos índices de natalidade e consequente envelhecimento da sociedade (Car-

neiro, 2004). Esta maior longevidade pode aumentar a duração de determinados papéis 

familiares, como os de cônjuge, mãe/pai, avó/avô ou irmã/irmão. Segundo Harper (2006), 

os indivíduos envelhecem tendo na família mais ligações verticais do que horizontais e 

passam mais tempo a desempenhar papéis intergeracionais do que antes.  

Podemos distinguir, segundo Moragas-Moragas (1998), as relações intrageracionais das 

relações intergeracionais; as primeiras encontram-se nas relações conjugais (que consti-

tuem a essência da relação familiar) e nas relações fraternais (entre irmãos, passando 

por diversas etapas com diferentes graus de convivência). Quanto às relações intergera-

cionais, que se caracterizam pela diferença de status das pessoas que nelas intervêm e 

pelos diferentes papéis que podem desempenhar, podemos destacar as relações entre 

pais e filhos e entre avós e netos. 

Na relação entre pais e filhos, a tarefa que os pais enfrentam é difícil, na medida em que 

dar apoio e cuidados adequados aos filhos é uma responsabilidade exigente; o conceito 

de progenitor engloba não só as necessidades e as exigências que a educação de uma 

criança impõe, mas também inclui o amor, o afeto e o apoio sobre os quais se constrói a 

família. A função dos pais é dinâmica, caracterizando-se por uma sucessão de êxitos e 

fracassos. Os filhos podem ser a origem dos maiores prazeres; no entanto, são numero-

sas as ocasiões em que os filhos provocam aborrecimento, tensão e angústia desconcer-

tantes. Os pais deverão compreender as verdadeiras razões destas dificuldades, cons-

ciencializando-se da sua própria contribuição na tarefa de educação dos seus filhos, evi-

tando fugas ou culpas.  
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Na relação pais-filhos, é frequente encontrar erros e atitudes menos positivas e construti-

vas em relação a sentimentos como o amor, a ansiedade, a expectativa e a exigência. Os 

pais amam os seus filhos, protegem-nos, têm orgulho neles, dão-lhes tudo e tudo supor-

tam, na ânsia de serem os melhores pais do mundo. No entanto, os pais enganam-se, ao 

pensarem que estão a ajudar os seus filhos retirando-lhes os obstáculos do seu percurso, 

e falham, ao impedirem os seus filhos de aprender com os seus próprios erros e reco-

nhecer as suas falhas. Os pais, ao quererem antecipar o poder de decisão dos seus 

filhos, fogem à responsabilidade de lhes demonstrar, por palavras e exemplos, as opções 

de que dispõem, privando-os da capacidade de distinguir entre o que desejam e o que 

lhes é mais favorável. Reconhecer os erros cometidos é uma tarefa necessária para 

determinar o que deve ser feito. Os pais, primeiros e principais responsáveis pela educa-

ção dos filhos, deverão tornar-se melhores educadores, se precisamos de crianças 

melhores (Dreikurs, 2001). A educação dos filhos implica uma interação constante entre 

pais e filhos, daí a existência de uma correspondência entre as ações de ambos. 

Ser mãe/pai é duvidar das suas decisões, é suspeitar das suas debilidades, ausências ou 

intervenções exageradas, num tempo em que os filhos necessitam dum equilíbrio entre o 

ensino de valores e de regras e o exercício da liberdade. No sentido de assegurar a sua 

eficácia educacional, os pais deverão estar dispostos a fazer reorientações e reformas e 

a assumir que aprendem tanto com os filhos como com as próprias experiências. Contu-

do, como exigir que os pais conheçam o seu papel de educadores quando essa tarefa 

lhes é entregue numa altura das suas vidas em que a ignorância, a inexperiência e a falta 

de treino são uma realidade?  

Os pais sofrem numerosas pressões: a ansiedade perante a responsabilidade de educar 

bem os seus filhos, o medo de errar, a vontade de proteger os seus filhos de eventuais 

perigos e as exigências do mundo do trabalho e da vida quotidiana. É nesta encruzilhada 

que os pais devem aprender a arte de educar, mas só o podem fazer educando os filhos, 

bem ou mal. Apesar de se viver, aparentemente, uma crise de pais educadores, a função 

de mãe ou pai é totalmente indelegável, continuando os pais a ser os únicos e verdadei-

ros “peritos” na educação dos filhos (Carneiro, 2004). 

As práticas educativas dos pais variam consoante as culturas e as épocas e é no contex-

to da família, das relações interpessoais dos seus elementos e da socialização que surge 

a definição de limites que incluem não só restrições e advertências como também expec-

tativas em relação aos outros. Segundo Vilchez-Martín, Arenas e Torrejón (2007), a famí-

lia constitui por si só o processo de socialização por excelência, sendo este o eixo fun-
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damental em torno do qual se articula a vida intrafamiliar e o contexto sociocultural, com 

os seus papéis, expectativas, crenças e valores. 

Num estudo levado a cabo pelos mesmos autores (2007), concluiu-se que os pais e as 

mães tendem a situar-se em estilos educativos marcados principalmente por traços emo-

cionais; neste estudo foi utilizada uma escala de estilos de socialização na adolescência 

(ESPA 29) que considera dois eixos na socialização: implicação/aceitação e coerção/im-

posição. Segundo esta escala são tipificados os estilos de socialização dos pais em qua-

tro categorias, a saber: a) o estilo ““aauuttoorriizzaattiivvoo””, em que os pais dirigem as atividades dos 

filhos de uma forma racional, estimulando o diálogo, o cumprimento das normas e as 

decisões autónomas, conciliando os seus direitos como adultos com os interesses e as 

particularidades de cada filho; b) o estilo iinndduullggeennttee que representa os pais que sabem 

comunicar com os seus filhos como se fossem pessoas maduras, capazes de autoregu-

lação, fomentando o diálogo e o uso da razão mesmo quando os filhos se comportam de 

forma incorreta (diferenciando-se do estilo autoritário), mantendo o predomínio do rela-

cionamento afetivo apesar dos impulsos, desejos e ações dos filhos; c) o estilo aauuttoorriittáárriioo 

segundo o qual os pais tentam controlar e avaliar os comportamentos e atitudes dos 

filhos de acordo com um conjunto de normas, interpretadas de forma rígida, com pouco 

ou nenhum diálogo e baixa ou muito baixa expressão de afeto; d) o estilo nneegglliiggeennttee 

segundo o qual os pais manifestam indiferença em relação aos seus filhos, privando-os 

de satisfazer necessidades psicológicas fundamentais como o afeto, o apoio, o cuidado, 

a supervisão, o controlo, a aceitação dos limites e mesmo a coerção.  

Outra das relações intergeracionais que podemos destacar é a relação entre avós e 

netos. Ser avó/avô, segundo a cultura portuguesa, é ser mãe e pai duas vezes. Ao pro-

porcionar novas identidades, novos papéis e novas interações, a condição de ser avó/avô 

dá um novo sentido à vida, despertando um desejo de continuidade. Os avós podem ter 

uma influência importante, enquanto pais dos pais dos netos ─ agora pais e educadores 

─ e junto dos netos, de forma mais direta (Ramos, 2005).  

Num estudo levado a cabo com avós ingleses, Clarke e Roberts (2004) descobriram que, 

para muitos dos avós envolvidos, o tornar-se avós tivera um sentido de continuidade e 

imortalidade, levando-os a sentirem que algo seu tinha passado para a geração seguinte, 

num misto de orgulho e sensação do dever cumprido. Sentiram, no fundo, que tinham 

contribuído para o desenvolvimento e para o crescimento pessoal dos seus netos.  

Ser avó/avô permite continuar a olhar para a frente e não pensar que tudo deve ser uma 

repetição imutável do tempo que já viveram, possibilitando a descoberta com os netos de 
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perspectivas diferentes daquelas a que se habituaram. Ser avó/avô implica assumir com 

naturalidade os seus atuais limites, tarefa difícil já iniciada com a partida dos filhos e que 

implica sofrer com as decisões livres que os filhos vão tomando, limitando-se a acolher, 

elogiar ou tentar ajudar (Biscaia, 2005). 

Contrariamente ao papel dos pais, o papel dos avós, mais do que estabelecido por nor-

mas sociais ou legais, é frequentemente construído em cada contexto familiar, o que 

explica, segundo Gonzaga e Cruz (2000), a grande variabilidade na forma como é exerci-

do na nossa sociedade, desde a ausência total dos avós na vida das crianças até à subs-

tituição dos pais ausentes na tarefa educativa das mesmas. A necessidade de recorrer a 

outras pessoas da família, no sentido de assegurar o cuidado e o acompanhamento 

escolar da criança, bem como a maior longevidade proporcionada pelo aumento da espe-

rança de vida dos idosos, nomeadamente dos avós, são fatores que explicam a sua par-

ticipação cada vez mais ativa na organização familiar (Coutrim et al, 2006).  

Hoje, os avós vivem mais anos, são mais saudáveis, têm mais poder económico, mais 

educação e formação. Podem, eventualmente, acompanhar o crescimento dos netos e 

aproveitar uma relação que não é complicada por responsabilidades, obrigações e confli-

tos, como acontece entre pais e filhos (Sousa, Figueiredo, Cerqueira, 2006). Esta des-

responsabilização foi igualmente verificada no estudo de Clarke e Roberts (2004), em 

que os avós envolvidos afirmavam sentir-se livres para gozar a relação com os netos, 

uma vez que estavam mais à-vontade para com eles discutir assuntos de grande intimi-

dade.  

A relação entre avós e netos caracteriza-se pela ausência de conflitos e por uma espécie 

de “acordos silenciosos”, segundo Schaie (2002), sobre assuntos polémicos que os pais, 

enquanto principais responsáveis pela educação dos filhos, não podem nem devem con-

tornar. Os avós exercem o seu papel num contexto que Hagestad (1985), citado por 

Schaie (2002), chama “zona desmilitarizada”, onde os assuntos polémicos e as áreas 

sensíveis são evitados. 

A passagem de uma geração acarreta mais experiência, mais segurança, mais tempo e 

disponibilidade e menos ansiedade na tomada de decisões. O papel dos avós junto dos 

netos pode ocorrer em duas linhas (Gonzaga, Cruz, 2000) enquanto pais dos pais dos 

netos e enquanto avós; na primeira, constituíram uma força influente das atitudes e com-

portamentos educativos dos filhos, agora adultos e pais; na segunda, podem atuar dire-

tamente sobre os netos.  

No estudo de Clarke e Roberts (2004), todos os avós envolvidos foram unânimes em 
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afirmar que há uma grande diferença entre o papel dos pais e o dos avós. Esta diferença 

foi bem ilustrada pelos avós que apelidaram o papel dos pais de “profissão a tempo intei-

ro” e o dos avós de “profissão a tempo parcial”. Os avós podem vir a exercer o seu papel 

de maneira diferente, adotando papéis e estilos distintos daqueles que foram adotados 

aquando da primeira geração. Podem estar mais presentes ou mais ausentes, ter papéis 

relevantes ou não na educação dos netos, tendo em conta que as situações familiares 

também mudaram criando novos papéis e exigindo novas funções. 

Os netos são, para os avós, uma nova forma de continuação da vida. Compete, aos 

avós, vivê-la apelando para a sabedoria que o tempo lhes foi ensinando. Não devem, 

contudo, ter a ilusão de que os netos são uma espécie de renovação da sua maternida-

de/paternidade, como se o tempo lhes desse uma nova oportunidade. Os avós deverão 

ter a consciência de que cada neto é uma realidade diferente dos seus filhos; assim, a 

sua participação deverá ser discreta, respondendo aos pedidos mais com sugestões do 

que com saberes absolutos. Se o envolvimento dos avós interferir na educação que os 

filhos dão aos netos poderá gerar conflitos e desavenças familiares. 

O foco principal de atenção dos avós deverá estar, não nos filhos que são adultos e res-

ponsáveis pelas suas decisões, mas sim nos netos, dedicando-lhes tempo, sabendo 

ouvir, sendo indulgentes e mais flexíveis do que os pais, no exercício da autoridade (Flo-

res, 1994). 

Papéis, funções e estilos dos avós 

O estudo da experiência de ser avô constitui um tópico relativamente recente na investi-

gação familiar; no entanto, reveste-se de grande interesse na medida em que exige ter 

em conta não só aspetos da socialização, como também elementos da transmissão histó-

rico-cultural subjacentes à geracionalidade, segundo Smith (1995), citado por Queirós 

(2005). Trata-se de uma área de pesquisa recente tendo em conta que o aumento da 

longevidade é um fenómeno contemporâneo. Por outro lado, compreende-se a escassez 

de literatura sobre este assunto antes da década de 1980, uma vez que os estudos que 

havia eram de natureza descritiva e abordavam apenas as fases iniciais do desenvolvi-

mento do indivíduo e da família, versando tópicos como os da infância, educação dos 

filhos e relações entre pais e filhos. A relação entre avós e netos tem um aspeto peculiar 

que lhes permite ter uma relação muito individualizada: cada neto tem, em princípio, qua-

tro avós (dois maternos e dois paternos), podendo manter com cada um uma relação 

específica; por outro lado, cada avó/avô pode ter vários netos de ambas as origens da 

filiação. Assim, o facto de um neto ter vários avós e um avô ter um ou mais netos aumen-
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ta exponencialmente os ângulos relacionais pois cada neto e cada avó/avô é um indiví-

duo em relação, segundo King e Elder (1997), citados por Queirós (2005).  

Os primeiros estudos sobre o papel dos avós datam das décadas de 1930 e 1940 e 

foram escritos por clínicos e psiquiatras, revelando uma visão negativa da influência dos 

avós sobre os netos. A partir da década de 1960, a temática dos avós passa a ser enca-

rada sob uma nova perspectiva, mais positiva, devido a uma mudança nos estereótipos e 

papéis tradicionais dos avós que deixam de ser vistos como velhos e frágeis, sentados 

em cadeiras de baloiço, a contar histórias aos netos (Queirós, 2005). O papel dos avós 

na socialização das crianças e na prestação de cuidados tem-se revelado crescente ao 

longo das transformações sociais e económicas verificadas nas famílias. 

Segundo Bengtson (1985), o papel dos avós é um papel ambíguo, sujeito a negociações 

mais ou menos implícitas na família, pois os direitos sociais e legais dos avós não estão 

claramente definidos. Não obstante esta ambiguidade, o Código Civil Português (Web 

03), na Lei n.º 84/95, ao aditar o artigo 1887-A, deste teor: «Os pais não podem injustifi-

cadamente privar os filhos do convívio com os irmãos e ascendentes», acabou por intro-

duzir um limite ao exercício do poder paternal, proibindo os pais de impedir, sem justifica-

ção plausível, o normal relacionamento dos filhos com os avós. Ao reconhecer que as 

relações com os avós são da maior importância para os netos quer pela afetividade que 

recebem, quer pelo desenvolvimento do espírito familiar que proporcionam, a lei consa-

grou "um direito de o menor se relacionar" com os avós, que poderá ser designado por 

"direito de visita".  

A partir da identificação dos vários papéis dos avós, Bengtson (1985) revela cinco fun-

ções simbólicas distintas dos avós: presenças firmes; avós do tipo Guarda Nacional; vigi-

lantes da família; árbitros negociadores entre membros da família; participantes na cons-

trução social da história familiar. Os avós podem funcionar como mentores na vida dos 

netos ou contribuir para fornecer um rumo de vida através da sua autoridade e experiên-

cia. 

Queirós (2005) apresenta uma distinção das quatro componentes do papel dos avós, da 

autoria de Hurme (1991), a saber: nível atitudinal (normas que regulam os direitos e obri-

gações dos avós); nível comportamental (afetividade dos avós em relação aos netos); 

nível afetivo ou emocional (satisfação com o papel) e nível simbólico (diferentes significa-

dos de ser avó/avô e sentido de continuidade). 

Kornhaber (1996), por seu turno, salienta os papéis dos avós mais apreciados pelos 

netos, como sendo o de historiador da família (estabelecendo a ligação dos netos com o 
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passado); o de professor (ensinando o que sabe aos netos); o de mentor (estimulando a 

ambição e a imaginação); o de estudante (aprendendo coisas novas com os netos); o de 

apoio natural; o de parceiro (assumindo o papel de secreto, mas inofensivo conspirador); 

o de génio (satisfazendo os desejos dos netos); o de herói (mostrando coragem e força); 

o de modelo (modelando atitudes, comportamentos e opiniões); o de feiticeiro (sendo o 

contraponto mágico da realidade diária) e o de guia espiritual.  

Os papéis dos avós podem assumir diferentes formas, tendo Neugarten e Weinstein 

(1968) distinguido cinco estilos, nomeadamente o llúúddiiccoo, no qual predominam a valoriza-

ção da brincadeira, da satisfação e prazer mútuos e as atividades informais; o ffoorrmmaall, em 

que há uma definição clara de papéis, nomeadamente em relação aos dos pais e adoção 

de comportamentos convencionais segundo as representações que têm do papel dos 

avós; o aauuttoorriittáárriioo, colocando quer os netos, quer os pais dos netos numa situação de 

subordinação; o ddiissttaannttee, havendo contactos reduzidos com os netos e apenas ocasio-

nalmente, por exemplo, em aniversários e festas; e o ssuubbssttiittuuttiivvoo, caracterizando os avós 

que tendem a assumir os cuidados e as responsabilidades educativas na ausência ou 

incapacidade dos pais. Também Cherlin e Furstenberg (1985; 1986), citados por Queirós 

(2005), definiram três estilos de ser avó/avô: o estilo desligado (detached), com baixa tro-

ca de serviços e frequência de contactos com os netos anual ou bianual; os avós passi-

vos, estilo baseado apenas nos contactos de uma a duas vezes por mês, e os avós ati-

vos, com valores e troca de serviços e de comportamentos parentais elevados, indepen-

dentemente da frequência de contacto com os netos. Este último estilo pode adotar três 

versões diferentes (os avós apoiantes, os autoritários e os influentes). 

Costa (2005) apresenta uma tipologia de avós definida pelos autores Bawin-Legros e 

Gauthier, em 1992, com duas categorias: a primeira, a dos avós substitutos educativos e 

a segunda, a dos avós transmissores. Os avós da primeira categoria caracterizam-se 

pela tendência para substituírem os pais na responsabilidade de educar; há neste tipo de 

relacionamento um prolongamento dos laços entre mãe e filha (uma vez que predominam 

os avós maternos), verificando-se um ritmo intenso de contactos, favorecidos pela proxi-

midade geográfica. À segunda categoria pertencem, com mais frequência, os avós de 

classes médias e superiores, munidas de um capital cultural importante e que privilegiam 

a sua independência e auto-realização fora do círculo familiar. Este tipo de relacionamen-

to não implica uma menor solidariedade; significa apenas outras formas de expressão 

dos laços afetivos. O relacionamento destes avós com os seus netos baseia-se numa ati-

tude de companheirismo, com um acompanhamento escolar ativo e prolongado, uma for-

te componente de organização dos tempos livres dos netos e a transmissão de bens 
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simbólicos, inculcando nos netos ligações às suas raízes. 

Os mesmos autores referem ainda um terceiro perfil de relacionamento – o dos avós 

passivos – em que o contacto entre avós e netos é muito raro e advém frequentemente 

de problemas relacionais entre duas gerações. 

Independentemente destes papéis e estilos, Kivnick (1982) salienta algumas funções 

educativas dos avós, como sejam as de assegurar a continuidade e os laços de filiação; 

de transmitir conhecimentos; de acarinhar/mimar a criança e promover o seu desenvolvi-

mento; de guardar a memória e favorecer a transmissão das tradições e valores familia-

res, educativos e culturais. Também Aiken (1995) destaca as funções tradicionais de pro-

fessores e de conselheiros dos mais jovens que os avós podem exercer, sublinhando a 

excitação e o prazer que muitos avós experimentam por sentirem que ajudaram a criar 

uma nova personalidade. 

Queirós (2005) refere que revisões da investigação têm destacado o duplo contributo dos 

avós no desenvolvimento dos netos, quer direta quer indiretamente. O seu contributo 

direto ocorre enquanto parceiros interativos, prestadores de cuidados primários, compa-

nheiros, confidentes, prestadores de apoio emocional, transmissores do legado familiar e 

nacional e fornecedores de estimulação cognitiva e afetiva. Por outro lado, esse contribu-

to pode ocorrer de forma indireta enquanto fontes de apoio social e material aos pais, 

veículos de transmissão intergeracional de competências parentais e potenciais fontes de 

alteração da qualidade da relação conjugal, o que poderá influenciar indiretamente o 

desenvolvimento dos netos.  

As funções dos avós estão inscritas na linha da solidariedade intergeracional, segundo a 

descrição de Gruere-Arnaud, em 1992, citado por Camotim (2004); assim, espera-se dos 

avós que estejam disponíveis para acudir e ajudar a resolver situações de ordem afetiva 

e económica, servir de suporte social face às exigências do mundo do trabalho e servir 

ainda de complemento para o exercício das funções dos pais. 

Na família, os avós desempenham uma função essencial na construção da identidade 

dos netos para o fortalecimento do respeito por si próprios e pelos outros e para se reco-

nhecerem enquanto indivíduos, pertencentes a um tempo e espaço específicos (Camo-

tim, 2004). Esta mesma autora faz referência à identificação de Mijolla (1997) das três 

funções essenciais no papel dos avós, nomeadamente testemunhar a infância dos filhos 

(levando os netos a compreender que os seus pais – filhos – também tiveram infância e 

receberam a afeição dos avós); limitar a omnipotência (levando as crianças a compreen-

derem que não são os únicos nem os primeiros objetos do amor dos seus pais) e estabe-
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lecer a ligação entre as crianças e o mundo (conferindo significado à história pessoal da 

criança e definindo a sua presença geográfica). 

São de ordem diversa as funções atribuídas aos avós, particularmente às avós, segundo 

Attias-Donfut (2001), citado por Camotim (2004), a saber: a primeira, a função psicológica 

(assegurando afeição a filhos e netos); a segunda, de ordem emocional, servindo de 

mediadores das relações familiares; a terceira, de tipo instrumental, providenciando 

suporte social e apoio material; a quarta, de cariz intelectual, através da transmissão de 

valores, e a última, de ordem existencial, comprovando a realidade e a natureza dos 

laços familiares. 

Segundo Bengtson e Lowenstein (2003), o papel que os avós são chamados a desempe-

nhar pode também depender do confronto com a incapacidade dos pais na educação dos 

filhos em situações de crise, como a doença, as drogas, o alcoolismo, o desemprego, o 

divórcio, a monoparentalidade ou a prisão. Nestas situações, os avós são vistos como os 

contribuintes heroicos da família, assumindo o papel de educadores dos netos. Na litera-

tura sobre a contribuição dos avós no sistema familiar, estes têm sido apelidados de 

“guarda nacional” (Hagestad, 1985); “salvadores silenciosos” (Creighton, 1991) e “watch-

dogs” das famílias (Troll, 1983). 

Os analistas americanos Bengtson e Robertson (1985), citados por Walker e Hennessy 

(2004), elencaram cinco grandes dimensões da diferenciação social nos papéis dos avós, 

nomeadamente através do tempo histórico; entre homens e mulheres; entre indivíduos 

mais velhos e mais jovens; entre grupos étnicos e entre os próprios indivíduos, como 

avós. Contudo, outros fatores foram considerados determinantes no exercício do papel 

dos avós (Silverstein e Long, 1998; Uhlenberg e Hammil, 1998): a idade dos netos; o 

estado civil dos pais dos netos; a classe social, a educação e o rendimento dos avós. 

Estes estudos e outros (Troll, 1985 e Johnson, 1985) têm mostrado que fatores como a 

idade (quer dos netos, quer dos avós); a proximidade geográfica; o género; o estado civil 

e a situação de emprego dos avós influenciam a extensão e a natureza do contacto inter-

geracional (Clarke e Roberts, 2004). A distância geográfica entre as residências de avós 

e de netos pode ser um dos fatores condicionantes do número de encontros entre ambos 

uma vez que distâncias maiores obrigam a maiores despesas e maior disponibilidade 

para as deslocações; porém, hoje, o recurso às TIC pode atenuar ou ajudar a ultrapassar 

os obstáculos impostos pela distância geográfica. 

A assunção, por parte dos avós, de qualquer um dos estilos, funções e papéis referidos 

associa-se não só com características de personalidade e com a relação que mantêm 
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com os filhos, mas também com o estado de saúde, com a distância geográfica, com a 

idade e com o sexo. Os avós com pouca saúde são, por norma, mais formais; os avós 

mais novos e com mais saúde são mais divertidos e os avós que vivem mais longe ten-

dem a assumir um estilo mais distante (Sousa, 2006). 

A matrilinearidade 

A identidade feminina das mulheres tende a realizar-se através da sua dedicação ao 

casamento e à maternidade, características socialmente aceitáveis e que incluem as fun-

ções de serviço e de cuidado (Royo, 2000). Dado que as mulheres tendem a sentir-se 

mais identificadas com a família do que com o trabalho, o sistema de cuidado familiar é 

construído, principalmente, à volta da mulher: a mãe, a filha e a neta.  

Como tradicionais cuidadoras, é sobre as mulheres que recai a pressão de prestar cuida-

dos aos outros; esta pressão é, claramente, maior nas mulheres da geração entre os 50-

60 anos, a denominada “geração sanduíche” que, segundo Zal (1993), citado por Núncio 

(2008), presta cuidados às gerações mais novas (dos filhos e dos netos) e à geração 

mais velha (dos pais, idosos e muito idosos). 

Assim como a idade influencia a relação avós-netos, também o género é determinante 

neste tipo de relação, justificando a tendência das avós, mais do que os avôs, para se 

relacionarem com os netos, e mais particularmente com as netas. As avós parecem reve-

lar um conhecimento mais pertinente e mais capacidades de comunicação com os netos 

do que os avôs, segundo estudos de Kennedy (1990), Mathews e Sprey (1985), citados 

por Aiken (1995). 

Relativamente às diferenças entre a relação que as avós e os avôs estabelecem com os 

netos, Hagestad (1985), citado por Schaie (2002), concluiu que as mulheres estão poten-

cialmente mais preocupadas com as dinâmicas interpessoais e os laços familiares, 

enquanto os avôs tendem mais a dar conselhos e a discutir assuntos relacionados com 

educação, emprego, finanças e gestão. Segundo Farkas (1992), citado por Schaie 

(2002), apesar de as mulheres estarem cada vez mais integradas no mundo do trabalho, 

não deixaram de assumir o seu papel de cuidadoras, mostrando mais disponibilidade do 

que os homens para a prestação de cuidados aos outros e para as tarefas de suporte 

emocional. 

Segundo dados do INE (2002), é evidente, nomeadamente nas gerações mais idosas, a 

diferença entre homens e mulheres no que diz respeito ao tipo de atividades a que se 

dedicam. Verifica-se uma clara predominância das mulheres não só nas atividades não 
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remuneradas (11,5% das mulheres contra 3,8% dos homens com 65 ou mais anos), 

como também nas atividades domésticas (devido, em parte, à herança de uma cultura 

baseada no modelo paternalista que atribui à mulher a responsabilidade, quase exclusi-

va, pelas tarefas do lar). A predominância das mulheres é também visível nos cuidados 

“com crianças” e “a outras pessoas com cuidados especiais” uma vez que são prestados 

apenas por mulheres.  

A diferença entre homens e mulheres, em idades mais avançadas, manifesta-se ainda no 

tipo de ocupações que escolheriam no tempo disponível (INE, 2002). Apesar de não haver 

diferenças significativas entre os dois sexos no que diz respeito ao desejo de convívio 

com a família (uma das atividades que surge no topo), as diferenças surgem quando as 

mulheres se destacam no exercício de trabalho voluntário e atividades religiosas e na 

dedicação aos trabalhos domésticos ou aos cuidados familiares. Os homens, por seu tur-

no, destacam-se no descanso, nos hobbies e no desporto. As diferenças entre os dois 

sexos patenteiam bem as características tradicionalmente mais altruístas por parte das 

mulheres e a sua dedicação aos outros. 

A unidade e a predominância geral das mulheres nos assuntos de parentesco são refor-

çadas pelo facto dos cônjuges morrerem, geralmente, antes das esposas. Segundo Royo 

(2000), o aumento da longevidade permite às pessoas (principalmente às mulheres, uma 

vez que vivem mais) esperar viver mais tempo como filhos/filhas; além disso, podem vir a 

conhecer os seus netos e a acompanhar o seu crescimento na infância, adolescência, 

juventude e até na idade adulta, como mães e pais. Assim, podem vir a exercer o papel 

de avós durante metade da sua vida. 

* 

A vida familiar insere-se hoje num mundo complexo de profundas e rápidas transforma-

ções em que a relação avós-netos mudou significativamente. Os avós podem hoje ocu-

par, no seio da família, um lugar importante como parceiros dos pais, não só no apoio 

aos netos, como também na construção da identidade de todos os membros da família. 

Assiste-se também, como no passado, à preponderante influência das mães nas relações 

familiares, o que se traduz na forte presença e maior proximidade dos avós maternos.  
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2. A explosão da terceira idade na sociedade da informação 

Numa época em que as representações dos papéis dos idosos variam entre imagens de 

indivíduos inadaptados ao presente, dependentes e empobrecidos, e as imagens de vita-

lidade, autonomia e bem-estar, entender os idosos implica considerá-los sob duas pers-

pectivas: demográfica e individual. Neste contexto, parece pertinente tentar compreender 

o envelhecimento como um processo de transformações que ocorrem ao longo da vida, 

desde o nascimento até à morte de cada indivíduo. Pretende-se, neste ponto, analisar o 

fenómeno do envelhecimento, observando a passagem da reforma, a perda da autono-

mia e o culminar da morte. Pretende-se ainda refletir sobre a evolução dos cuidados que 

os avós prestam e recebem da família e analisar o lugar das TIC na vida dos idosos. 

* 

O fenómeno do envelhecimento 

Ao constatarmos que o ser humano passa a maior parte da sua existência como adulto, é 

natural que se queira conhecer o desenvolvimento psicológico na vida adulta. Contudo, 

só no final dos anos cinquenta é que esta etapa da vida começou a ser estudada siste-

maticamente surgindo a psicologia do desenvolvimento que é a “área que se dedica à 

investigação das alterações comportamentais que acompanham o gradual declínio na 

funcionalidade dos vários domínios do comportamento psicológico nos anos mais avan-

çados da vida adulta” (Neri, 1995). Esta área relaciona-se, necessariamente, com uma 

disciplina multidisciplinar estabelecida bem antes e que abrange áreas como a biologia, a 

psicologia, a sociologia e a antropologia − a gerontologia. Etimologicamente, a palavra 

tem origem no vocábulo grego geron, gerontos/es, que quer dizer os mais velhos ou os 

mais notáveis, e associada ao termo logos, logia, tratado ou conjunto de conhecedores, 

pode definir-se como a disciplina que se dedica ao estudo ou conhecimento dos mais 

velhos. 

O interesse pela velhice tem sido uma constante ao longo da história da humanidade. Na 

civilização egípcia podia já observar-se uma vida familiar desenvolvida e uma estrutura 

social intrincada, de acordo com diversos documentos que salientavam a obrigação dos 

filhos de cuidarem dos seus pais idosos e de providenciarem a manutenção dos túmulos 

após a morte. 

No Antigo Testamento a velhice era apontada como a idade das virtudes, em que os mais 
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velhos eram aqueles que davam o exemplo, que serviam de modelo, guiando e ensinan-

do os mais jovens. O respeito dos judeus pelos idosos está bem patente na Bíblia: «Quão 

bela é a sabedoria nas pessoas de idade avançada… A experiência consumada é coroa 

dos anciãos!» (Eclesiástico, 25: 5-8). 

Do ponto de vista legal e político, a velhice era também valorizada uma vez que maltratar 

os pais era considerado um crime passível de ser punido com a morte. Na política, a 

composição do Sinédrio ilustrava bem a valorização da velhice na medida em que era 

constituído por 70 anciãos do povo, cujas filhas poderiam casar-se com sacerdotes. 

Por outro lado, para os gregos, o envelhecimento era intolerável uma vez que represen-

tava um declínio na juventude e vigor, altamente valorizados na cultura helénica. Contu-

do, a sabedoria da idade avançada era muito apreciada pelos gregos antigos havendo, 

geralmente, demonstrações de respeito não só pelos antigos vencedores e passadas 

vitórias, como também pelos velhos estadistas e filósofos. Em Homero (850-750aC) 

encontramos algumas referências à tendência dos jovens para submeter-se ao conselho 

ou à decisão judicial das pessoas mais velhas.  

Platão (427-347aC), em República adota uma atitude de respeito perante a idade avan-

çada. O envelhecimento foi objeto de estudo e reflexão por parte de Aristóteles (384-

322aC) em obras como Sobre a vida e a morte, Sobre a longevidade e a brevidade da 

vida e Sobre juventude e senilidade. 

Na antiga Roma, a mais importante instituição de poder era o Senado (deriva de senex, 

palavra latina que significa idoso) – que valorizava a experiência destes cidadãos. 

Uma das mais interessantes obras sobre o envelhecimento − De senectude − foi-nos dei-

xada por Marco Túlio Cícero (106-43aC), publicada há cerca de 2000 anos, que com uma 

clareza impressionante, abordou questões como a influência do carácter das pessoas no 

seu processo de envelhecimento, a perda da memória, a perda das forças e a proximida-

de da morte, sugerindo formas de enfrentar adequadamente os problemas da velhice. 

Estas questões continuam a ser debatidas hoje na área da gerontologia suscitando o 

interesse geral uma vez que o envelhecimento é atualmente um fenómeno globalizado. 

Conforme dados do INE (2002), o envelhecimento da população portuguesa tem vindo a 

acentuar-se enquadrando-se no padrão da média comunitária. A conjugação da diminui-

ção da taxa de natalidade com a diminuição da taxa de mortalidade e o consequente 

aumento da esperança média de vida têm provocado o crescente aumento do número da 

população com mais de 65 anos de vida quer nos países desenvolvidos, quer nos países 
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em desenvolvimento. Em Portugal, segundo Carrilho e Patrício (2004), a proporção de 

pessoas com 65 ou mais anos de idade duplicou, num período de quarenta anos, pas-

sando de 8% em 1960, para 11% em 1981, 14% em 1991 e 16% em 2001. Desde 1960 

que a população idosa em Portugal tem vindo a aumentar consideravelmente, tendo pas-

sado de 708 570 para 1 702 120, em 2001 (de acordo com o último recenseamento da 

população). Prevê-se assim que a população idosa ultrapasse em número a população 

jovem, entre 2010 e 2015. As projeções demográficas mais recentes elaboradas pelo INE 

estimam que a proporção da população idosa em Portugal volte a duplicar, nos próximos 

40 anos, vindo a representar, em 2050, 32% do total da população.  

De acordo com os Censos de 1991 e de 2001 (Carrilho, Patrício, 2004), o grupo de ido-

sos com 65-74 anos aumentou 22%; o grupo de 75-84 anos, 26%; o de 85 ou mais anos, 

66%. Estes dados mostram que é o grupo dos mais velhos que mais aumenta, na popu-

lação idosa. 

Simultaneamente Portugal assistiu, entre 1960 e 2001, a um aumento da esperança de 

vida de cerca de 11 anos para os homens e de cerca de 13 para as mulheres. Como 

consequência da sobremortalidade masculina, atinge-se o século XXI com uma diferença 

de 7 anos, favorável às mulheres que podem viver em média 79,4 anos (contra 72,4 dos 

homens). Hoje, em Portugal, a esperança de vida à nascença é de 81,8 anos para as 

mulheres e de 75,8 anos para os homens, segundo dados do INE. De acordo com o cená-

rio mais plausível das projeções demográficas, Carrilho e Patrício (2004) referem que, em 

2050, as mulheres podem esperar viver em média até aos 84,7 anos e os homens até 

cerca dos 79 anos. 

Não obstante o envelhecimento constituir hoje um fenómeno estruturante das nossas 

sociedades e o seu crescimento significativo implicar uma mudança de atitude e uma 

reflexão científica sobre os seus aspetos sociais, a tendência tradicional de associar o 

idoso a imagens de isolamento, solidão, doença, pobreza e exclusão social domina ainda 

a nossa atualidade (Moura, 2006). A velhice nem sempre foi vista e tratada da mesma 

forma; até meados de século XX, a velhice era associada à incapacidade para o trabalho 

e à pobreza, sendo incluída na categoria dos indigentes (Veloso, 2007). A criação destes 

estereótipos continua a contribuir significativamente para a discriminação de que os ido-

sos são vítimas e que, muitas vezes, está na base do aparecimento dos sentimentos de 

solidão e de baixa auto-estima. Por outro lado, a tendência atual de concentração em 

meios urbanos, a falta de disponibilidade e a pressão que o trabalho exerce sobre a famí-

lia prejudicam a atenção e o cuidado dispensados à população mais idosa.  
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A frequência de reuniões com amigos e familiares tende a diminuir, nesta idade, dado 

que o afastamento físico é maior; além disso, a participação das pessoas idosas em 

organizações culturais ou sociais (clubes recreativos e desportivos, associações de bairro 

ou partidos políticos) regista ainda valores pouco significativos. Os sentimentos de soli-

dão e de baixa auto-estima e as dificuldades em enfrentar a situação e encontrar solu-

ções adequadas devem-se a uma conjugação de fatores, nomeadamente ao isolamento 

físico e psicológico, à saída do mercado de trabalho sem a preparação de uma atividade 

alternativa, à discriminação no final da vida ativa e à perda de relações sociais. 

Associados aos sentimentos e às dificuldades sentidos pela população mais idosa, 

podem surgir o suicídio e a depressão. Apesar de não constituir uma das principais cau-

sas de morte na população idosa, o suicídio atinge nesta população proporções importan-

tes no total de suicídios registados anualmente e, segundo um estudo do INE feito em 

1999 sobre as gerações mais idosas, esses valores são mais elevados entre os homens. 

Por outro lado, a depressão constitui a doença mais frequente entre as mulheres com 

proporções muito significativas em idades avançadas, segundo indicadores da Organiza-

ção Mundial de Saúde. 

Toda esta conjuntura vem impor a necessidade de estudar a velhice e a questão do 

envelhecimento saudável, isto é, com boa qualidade de vida individual e social. Para isso, 

é necessário compreender o significado da velhice, atenuar as fragilidades que lhe são 

inerentes e revelar as suas virtudes e potencialidades. Não devemos, por isso, confundir 

envelhecimento com doença, uma vez que as rugas, a queda do cabelo ou o seu enca-

necimento são sinais de velhice, mas não são sintomas de doença (Simões, 2005).  

A ciência conseguiu a proeza de aumentar a duração média de vida; no entanto, o que 

ela não conseguiu esclarecer foi como viver esse suplemento de vida. Segundo Simões 

(2005), ter mais tempo para viver não significa, necessariamente, ter melhor tempo para 

viver. Tendo em conta o aumento da esperança média de vida da população, devemos 

preocupar-nos agora não com a longevidade, mas com a qualidade de vida na velhice, 

sonhada por todos, mas experimentada por poucos e, por vezes, encarada como sendo 

privilégio só de alguns. Importa aqui referir a atualidade e pertinência do lema da Geron-

tological Society of America, nos anos cinquenta, “Acrescentar vida aos anos e não ape-

nas anos à vida”. 

Para uma velhice bem sucedida, é necessário prevenir as doenças mais susceptíveis na 

terceira idade, manter elevado o funcionamento físico e mental (o que implica viver de 

maneira independente para satisfazer as necessidades do dia-a-dia) e, finalmente, man-
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ter o empenhamento ativo na vida (Simões, 2005). Idênticas são as três componentes 

que Rowe e Kahn (1997), citados por Sousa e Figueiredo (2003), indicam para um enve-

lhecimento bem sucedido: baixa probabilidade de doença e incapacidade relacionadas 

com doenças; elevada capacidade cognitiva e funcional; envolvimento ativo com a vida (a 

mais importante para definir o sucesso e que depende das duas anteriores). Também 

Palmore (1995), citado por Lima (2004) propõe, na Encyclopedia of aging, uma definição 

compreensiva de envelhecimento bem sucedido que resulta da combinação entre sobre-

vivência (longevidade), saúde (ausência de incapacidades) e satisfação com a vida (feli-

cidade). 

Uma atitude de mudança é igualmente defendida pelo modelo que Neri (1995) também 

denomina como “velhice bem-sucedida”. Para envelhecer bem é necessário conjugar não 

só o empenho individual de manter uma vida ativa, como também um conjunto de condi-

ções adequadas, ao longo do curso da vida, nomeadamente nas áreas da educação, da 

habitação, da saúde e do trabalho.  

Um envelhecimento satisfatório e a vivência de uma reforma gratificante dependem de 

fatores como o bem-estar e a saúde, o auferir de uma pensão condigna, o estado civil, as 

relações sociais e familiares e a própria personalidade. Segundo Lima (2004), as teorias 

e os modelos de envelhecimento bem sucedido não devem esquecer aqueles que, devi-

do a fatores sociais ao longo do seu curso de vida (pobreza, má nutrição, mau alojamen-

to, oportunidades educativas limitadas, entre outros), veem as suas alternativas de vida 

reduzidas e, por conseguinte, não podem envelhecer bem.  

Sendo assim, e atendendo às previsões da Organização Mundial de Saúde, que calcula 

que a população com 60 anos ou mais atingirá os 2000 milhões em 2050, é necessário 

preparar a sociedade e os serviços de saúde para responderem às necessidades da 

população de idade avançada, nomeadamente na formação de profissionais de saúde; 

na prevenção e tratamento de doenças crónicas associadas à idade; na formulação de 

políticas sustentáveis em questões de atenção a longo prazo e o desenvolvimento de 

serviços e contextos adaptados às necessidades das pessoas idosas. 

De igual modo, a concepção de produtos e serviços das TIC deverá desenvolver-se de 

modo a servir a população idosa e responder aos desafios e oportunidades de um enve-

lhecimento ativo na Sociedade da Informação. 

Em resposta a estes desafios e oportunidades, a Comunidade Europeia lançou, em junho 

de 2007, o plano de ação “Envelhecer bem na sociedade da informação”, implementando 

um conjunto de medidas que visam quebrar as barreiras que impossibilitam os mais 
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velhos de usar os produtos, os serviços e as aplicações que as TIC oferecem. Desta for-

ma, a Comunidade Europeia pretende ajudar os idosos a viver de forma independente e 

a permanecer ativos durante mais tempo, uma vez que as TIC podem constituir um supor-

te enorme no trabalho, em casa e na comunidade mais alargada. Este plano inclui um 

conjunto de medidas que pretendem sensibilizar sobre estas questões e desafios e cons-

truir estratégias comuns; ultrapassar as barreiras técnicas e legislativas no que diz respei-

to ao desenvolvimento do mercado; acelerar a tomada de decisões no que concerne às 

TIC e preparar para os desafios do futuro, na pesquisa, na inovação e na comunicação. 

Até 2013, prevê-se que a União Europeia e os Estados-Membros, juntamente com par-

ceiros do setor privado, invistam mais de mil milhões de euros nas áreas da investigação 

e inovação para envelhecer bem (Wintlev-Jensen, 2009).  

Por outro lado, no âmbito nacional, sete municípios portugueses integram o Projeto “Ven-

cer o tempo nas 7 cidades”. Trata-se de uma colaboração entre as câmaras municipais e 

a associação ”Vencer o tempo” (Associação para a Educação e Prevenção da Saúde1); 

tem a duração mínima de dois anos e conta com o apoio financeiro da Direção Geral de 

Saúde. Este projeto baseia-se na ideia da implementação de “Cidades amigas dos ido-

sos”, que foi lançada pela Organização Mundial de Saúde, em 2005, no decurso do 18.º 

Congresso Mundial de Gerontologia, no Rio de Janeiro. Atualmente, são 35 as cidades 

que, em 22 países, tentam cumprir a missão de se tornarem cidades amigáveis para a 

Idade Sénior. Os sete fundadores deste projeto são os concelhos de Póvoa de Lanhoso, 

Angra do Heroísmo, Góis, Maia, Portimão, Vila Nova de Foz Côa e Vila Real de Santo 

António. 

A idade de reforma 

A reforma representa um marco importante na vida da maioria das pessoas, uma vez que 

pressupõe uma mudança significativa do padrão de atividades, da utilização do tempo e, 

para muitos, do local de residência. A reforma é um período marcado pela idade cronoló-

gica, contrariamente a outros acontecimentos da segunda metade da vida, como a meno-

pausa, o abandono do lar por parte dos filhos, o tornar-se avó/avô, a morte do cônjuge, a 

doença e a morte, que se devem a mudanças biológicas no indivíduo ou noutros elemen-

tos da família. Ao cumprirem a idade fixada por lei, a maioria das pessoas abandona a 

                                                

1
 Procedeu-se ao contacto da «Associação para a Educação e Prevenção da Saúde», no sentido 

de saber a razão da utilização da expressão Prevenção da Saúde quando o que se pretende é a 
“Promoção da Saúde”. 



Maria de Fátima Ferrão Pires 42 

sua atividade laboral e entra na fase da reforma que é, geralmente, percepcionada como 

o anúncio do início da velhice, mas que não deve ser confundida com o envelhecimento 

pois muitas pessoas reformam-se com idades inferiores a 65 anos e outras continuam a 

trabalhar, de alguma forma, em idades mais avançadas.  

Apesar de a fase da reforma ainda ser encarada de forma negativa como uma situação 

de “inatividade forçada”, que pode desencadear estados de depressão e ansiedade, dan-

do origem a períodos de crise (Yanguas, 2002), começa a consolidar-se a visão da idade 

da reforma como mais uma etapa do ciclo vital e, portanto, natural e previsível. Hoje, a 

maior parte dos trabalhadores vê a idade da reforma como a libertação da obrigação e 

stress de trabalhar. Assim, para uns, a reforma pode significar segurança económica, 

relaxamento e um vigor renovado; no entanto, para outros, principalmente para aqueles 

cuja fonte de rendimento é reduzida, a reforma pode ter um efeito prejudicial, tanto na 

saúde como no estilo de vida (Squire, 2005). 

Não obstante estas diferentes percepções, a conjetura socioeconómica atual preocupa 

todos os trabalhadores que, com alguma ansiedade, encaram a possibilidade de as suas 

reformas virem a estar comprometidas. Ao observarmos o número de pensionistas em 

Portugal (2.859.882), segundo dados do INE, não podemos deixar de referir o debate 

sobre o prolongamento da idade da reforma, face aos problemas económicos que os sis-

temas sociais enfrentam hoje (em Portugal, a idade média dos aposentados/reformados à 

data de aposentação é de 59,6). A tendência demográfica atual tenderá a colocar em ris-

co a sustentabilidade económica dos sistemas sociais e terá repercussões sobre o siste-

ma de saúde. Ao nível da segurança social, o desequilíbrio verificado entre a população 

ativa e a população dependente (em termos contributivos) causa graves dificuldades para 

o sistema. Na ótica política, segundo Pestana (2003), o aumento do peso dos idosos no 

conjunto da população significa um grande desafio para a sustentabilidade das finanças 

públicas, nomeadamente devido à pressão exercida quer sobre os sistemas públicos de 

saúde, quer sobre os sistemas públicos de pensões de reforma.  

Este debate é importante; porém, não podemos deixar de encarar o atual problema das 

desigualdades nacionais e os valores mínimos e máximos das pensões. Segundo dados 

do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social (Web 04), há idosos portugueses que 

recebem os valores mínimos mensais das pensões do regime geral (246,4 euros por 

velhice e invalidez e 147,8 euros por sobrevivência), enquanto outros (5.581 pensionistas 

da Caixa Geral de Aposentações) recebem mais de 4000 euros por mês. Há ainda outros 

que recebem valores muito mais elevados, como é do conhecimento geral. 
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Aquando da II Assembleia Mundial sobre o Envelhecimento (Madrid, 8-12 de abril 2002), 

a Comissão Europeia defendeu que as estruturas sociais e económicas das diversas 

sociedades serão afetadas pelo envelhecimento e que, por isso, cada sociedade deverá 

garantir o enquadramento adequado de pessoas com uma longevidade cada vez maior, 

através da fixação de valores de pensões mais equilibrados, sem colocar em causa a 

sustentabilidade social e económica duma sociedade global cada vez mais envelhecida 

(Oliveira, 2007).  

Começada a reforma, inicia-se uma fase de adaptação, tendo o reformado que estabele-

cer novas rotinas. A idade da reforma compreende o período em que os reformados são 

ainda considerados “velhos-jovens” – dos 55 aos 75 anos de idade, segundo Neugarten 

(1999) – mantendo a sua competência social e intelectual, bem como boas condições de 

saúde. Assim, os reformados podem manter-se ativos no seio das famílias e das comuni-

dades em que estão inseridos. Muitos dedicam o seu tempo à assistência à família quer 

cuidando de um familiar mais velho (o pai ou a mãe, em idade avançada), quer ajudando 

os filhos a tomar conta dos netos. Há outros ainda que mudam de local de residência, 

desenvolvem novos interesses, iniciando até uma segunda ou terceira carreira.  

É cada vez mais comum ver reformados matriculados nas Universidades da Terceira Ida-

de. Estas universidades constituem hoje uma nova opção de participação do idoso, 

podendo satisfazer a sua necessidade de desenvolvimento pessoal; em termos educati-

vos, podem representar um desafio para que todos os adultos idosos tenham a possibili-

dade de valorizar as suas capacidades e potencialidades. Os idosos têm encontrado nes-

tas universidades a possibilidade de desenvolver as mais diversas e interessantes ativi-

dades. Contudo, não parece sensato esperar que estas universidades se limitem a repro-

duzir “modelos escolares”, como por vezes acontece. Segundo Azevedo (2006: 63), estas 

universidades «deveriam ser repositórios vivos da memória dos povos e das socieda-

des», valorizando a riqueza das experiências pessoais, construídas ao longo da vida. O 

mesmo autor refere a urgência da construção de um novo paradigma educativo – a 

“gerontagogia”, visando a educação dos mais idosos e a valorização da sua sabedoria e 

das suas novas potencialidades.  

Por outro lado, os Programas de Voluntariado Sénior podem satisfazer a necessidade de 

altruísmo ou de consciência ética individual e podem concretizar-se nas áreas da saúde e 

da assistência social. Estes programas podem concretizar-se, segundo Martin et al. 

(2006), citados por Oliveira (2007), em atividades diversas como visitas a doentes, parti-

lha de experiências em grupos de jovens; atividades em centros para idosos, avós substi-
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tutos, assessoria técnica, entre outras). No nosso país, o voluntariado sénior – da res-

ponsabilidade do Conselho Nacional para a Promoção do Voluntariado – não é fomenta-

do ativamente, não havendo nenhum projeto concreto para a sua promoção (Oliveira, 

2007). Outro dos programas que promovem uma participação mais ativa dos idosos na 

sociedade, mas que detém igualmente uma expressão pouco significativa no nosso país, 

é o Programa de Emprego Sénior.  

Uma das formas de facilitar o trabalho por mais tempo é promover reformas flexíveis, isto 

é, obter uma reforma parcial para poder trabalhar a meio tempo. Apesar de estas medi-

das ainda não serem viáveis, o grupo dos mais velhos gostaria certamente de manter a 

ligação ao trabalho pois, desta forma, manteria também a ligação aos amigos e à vida 

social. Considerar que os mais velhos estão muito doentes ou cansados para trabalhar 

na idade da reforma é um mito que convém corrigir. Muitos estarão certamente muito 

cansados ou doentes, mas outros são enviados demasiado cedo para a reforma, lamen-

tando perder a sua vida social e sentindo-se isolados e inúteis. 

Todas as ações de promoção de um envelhecimento produtivo podem suprir necessida-

des de assistência que as próprias instituições não cobrem; no entanto, dado o seu 

carácter voluntário e gratuito, são pouco valorizadas sob o ponto de vista do estatuto 

social. O facto de deixar de trabalhar (com direito a remuneração) não significa que o ido-

so ou o reformado deixe de agir, de se explorar a si próprio e ao mundo que o rodeia. 

Parece absurdo pensar que só o trabalho remunerado é que deve ser considerado ativi-

dade produtiva; se assim fosse, a tarefa de cuidar de uma criança só seria considerada 

trabalho produtivo quando feita por um profissional e não quando fosse levada a cabo 

pelos avós. Encarar a idade da reforma como cessação da atividade produtiva contribui 

para a desvalorização dessa fase da vida, considerando-a inútil. 

O desejo de descanso e a vontade de colher os frutos do trabalho desenvolvido não dei-

xam de ser direitos adquiridos do indivíduo que atinge a terceira idade; no entanto, não 

parece ser uma atitude muito saudável, para este, o querer desvincular-se de toda e 

qualquer ação. É necessário compensar a redução do trabalho e o aumento do tempo 

livre que a terceira idade e a reforma acarretam. Os idosos podem realizar imensas ativi-

dades de interesse vital para a sociedade e de enorme valor, se contabilizadas do ponto 

de vista financeiro. Se a sociedade não as considerar como produtivas e as desincenti-

var, estará a desvalorizá-las e a desvalorizar quem as realiza (Simões, 2005). Apesar de 

a reforma ser um «símbolo social de transição para a velhice» (Lima, 2004: 58), com as 

conotações pejorativas que frequentemente lhe são atribuídas, o setor das pessoas ido-
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sas é hoje muito numeroso para ser considerado como passivo.  

Na velhice e na reforma, ao contrário da vida ativa, o tempo passa devagar e muitos ido-

sos, depois de reformados, não sabem o que fazer do seu tempo entregando-se à passi-

vidade, ao isolamento e à tristeza. Este período da vida humana deveria ser encarado 

como a fase da possibilidade do lazer, da realização pessoal e do investimento em si 

próprio, segundo Ferrari (2000). Na utilização do tempo livre, deveria haver, segundo a 

mesma autora, um equilíbrio entre o repouso, a distração e o desenvolvimento contínuo e 

harmonioso da personalidade. 

Dumazedier (1973), citado por Ferrari (2000), distingue no lazer três funções principais, a 

saber: a) descanso, como a função reparadora dos desgastes físicos e mentais provoca-

dos pelas tensões e obrigações do quotidiano; b) recreio, entretenimento e diversão, 

como a função reparadora do tédio; c) desenvolvimento pessoal, como a função que 

permite uma maior e mais livre participação social, a prática de uma cultura desinteres-

sada do corpo, da sensibilidade e da razão. Estas funções só serão entendidas se o indi-

víduo não confundir lazer com ócio e desocupação e se a comunidade começar a encarar 

o reformado, não como um fardo económico e social, mas como um contribuinte com 

novas formas de participação social.  

Quarta Idade: da perda da autonomia à dependência e cuidado permanente  

As etapas da terceira idade e da reforma têm, naturalmente, um fim; assim, este período 

termina quando as pessoas são consideradas “velhas-velhas”, isto é, quando o declínio 

físico e mental toma as suas vidas, criando uma dependência dos outros e a necessidade 

de receber cuidados e serviços especiais de ajuda (Neugarten, 1999). Segundo esta 

autora, este período começaria a partir dos 75 anos; no entanto as classificações da 

velhice baseadas na idade funcional parecem muito mais interessantes do que as que 

são feitas com base na idade cronológica (Fernández-Ballesteros, 2000), visto que há 

muitas diferenças interindividuais relativamente ao envelhecimento.  

De acordo com Baltes e Silverberg (1995), há três domínios gerais a considerar quando 

se aborda esta etapa da velhice: em primeiro lugar, o idoso enfrenta o aumento das per-

das físicas e da incapacidade biológica, sendo os problemas de saúde cada vez mais 

frequentes e mais graves; de seguida, o idoso experiencia uma acumulação de pressões 

e perdas sociais e, por último, o idoso tem de se adaptar à ideia da escassez de tempo 

de vida. 

A dependência é encarada, segundo Sousa e Figueiredo (2003: 111), enquanto «incapa-
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cidade do indivíduo para se bastar a si próprio necessitando da ajuda de outro(s) para 

alcançar um nível aceitável de satisfação das suas necessidades». A dependência que 

os idosos entre os 65 e os 74 anos de idade vivem é, geralmente, uma dependência 

estruturada (que resulta da perda do emprego ou reforma). A partir dos 74 anos de idade, 

a probabilidade do idoso vir a experimentar dependência funcional é maior, uma vez que 

a deficiência e/ou incapacidade também aumentam, potenciando a necessidade de auxí-

lio de terceiros na execução de determinadas tarefas (Sousa, Figueiredo, 2003). 

À semelhança destas autoras, Baltes e Silverberg (1995) distinguem dependência estru-

turada (associada à diminuição da participação no processo produtivo) de dependência 

física (definida por vários autores como incapacidade funcional, desamparo prático ou 

incapacidade individual para realizar atividades da vida diária); no entanto, destacam ain-

da um outro tipo de dependência – a dependência comportamental que, segundo as 

autoras, é socialmente induzida e a mais temida pelos idosos. Em qualquer dos casos, a 

dependência é, geralmente, associada a um baixo nível de qualidade de vida e, conse-

quentemente, a uma menor probabilidade de vir a viver um envelhecimento bem sucedi-

do. 

O envelhecimento populacional acarreta uma variedade enorme de implicações de ordem 

económica, política e social. Na área da saúde, por exemplo, as consequências deste 

fenómeno fazem-se sentir rápida e objetivamente exigindo uma pronta resposta dos ser-

viços médicos e sociais uma vez que os idosos têm, de facto, necessidades médicas e 

sociais diferenciadas e tendem a utilizar os serviços e equipamentos de saúde de forma 

mais intensiva (Brito, Ramos, 2000). 

O princípio básico de qualquer serviço de saúde deveria ser o de ajudar o idoso a viver 

na sua própria casa, inserido na sua comunidade e gozando de uma boa qualidade de 

vida. Em caso de necessidade de assistência, os idosos preferem, geralmente, recorrer 

aos seus familiares, em detrimento das instituições. Contudo, isso nem sempre é possível 

se pensarmos que há idosos que não podem ser mantidos nas suas próprias casas uma 

vez que são muito frágeis e dependentes, não têm família ou requerem cuidados médicos 

e/ou assistência social. A institucionalização torna-se inevitável, quando não há capaci-

dade por parte dos elementos da família de garantir o cuidado aos seus membros mais 

idosos. 

Face à necessidade do cuidado que o idoso apresenta, a disponibilidade de resposta 

varia entre serviços comunitários e os serviços associados à institucionalização. Os pri-

meiros, destinados aos indivíduos que apresentam ainda algum grau de autonomia, são 
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os serviços de apoio domiciliário (SAD). Estes apresentam-se como um serviço comunitá-

rio que consiste basicamente na prestação de serviços de natureza social ou de saúde, 

ou ambos, no domicílio da pessoa. Este serviço destina-se a pessoas que perderam a 

sua autonomia funcional e/ou manifestam insuficiência ou ausência de retaguarda fami-

liar. Os últimos, por seu turno, dirigem-se a indivíduos que se encontram em situação de 

grande dependência e insuficiente ou ausente suporte familiar (Oliveira, 2007).  

A resposta às diferentes necessidades dos idosos tem sido dada pelas instituições parti-

culares de solidariedade social - IPSS - ou pelas casas do povo ou cooperativas equipara-

das. As IPSS têm por finalidade o exercício da ação social na prevenção e apoio nas 

diversas situações de fragilidade, exclusão ou carência humana, promovendo a inclusão 

e a integração social, desenvolvendo para tal, diversas atividades de apoio a crianças e 

jovens, à família, juventude, terceira idade, invalidez e, em geral, a toda a população 

necessitada. 

Assim, e de acordo com o artigo 1.º do Estatuto das Instituições Particulares de Solida-

riedade Social (EIPSS) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 119/83, de 25 de fevereiro, são 

IPSS, as constituídas por iniciativa de particulares, sem finalidade lucrativa, com o propó-

sito de dar expressão organizada ao dever moral de solidariedade e de justiça entre os 

indivíduos, que não sejam administradas pelo Estado ou por um corpo autárquico, para 

prosseguir, entre outros, os seguintes objetivos, mediante a concessão de bens e a pres-

tação de serviços, a saber: apoio a crianças e jovens; apoio à família; proteção dos cida-

dãos na velhice e invalidez e em todas as situações de falta ou diminuição de meios de 

subsistência ou de capacidade para o trabalho; promoção e proteção da saúde, nomea-

damente através da prestação de cuidados de medicina preventiva, curativa e de reabili-

tação; educação e formação profissional dos cidadãos e resolução dos problemas habita-

cionais das populações (Web 05). 

Estes objetivos são concretizados, nomeadamente, através de respostas de ação social 

em equipamentos e serviços bem como de parcerias em programas e projetos. Uma vez 

registadas, as IPSS adquirem o estatuto de pessoas coletivas de utilidade pública, advin-

do daí, por parte do Estado, a atribuição de benefícios (isenções fiscais, apoios financei-

ros) e encargos (prestação de contas, obrigação de cooperação com a Administração 

Pública). 

Outras formas de apoio aos idosos (principalmente para aqueles que não são dependen-

tes e que possuem algum rendimento) poderiam passar pela criação de casas e refeitó-

rios que fornecessem, mediante um pagamento, serviços de habitação, alimentação e 
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cuidados; poder-se-ia ainda incentivar os idosos a criarem os seus próprios grupos 

comunitários de modo a que pudessem manter-se ativos e saudáveis através do desen-

volvimento de atividades físicas, culturais e recreativas. 

Segundo Brito e Ramos (2000), a institucionalização deveria ser uma alternativa a consi-

derar apenas quando todos os esforços e iniciativas fracassassem. Idealmente, o idoso 

deveria poder viver em comunidade tendo na família o pilar da sua assistência informal, 

sem esquecer o apoio dos serviços e extensões de saúde pública. Contudo, nos casos 

em que a institucionalização é inevitável, o contacto com a família é interrompido e tende 

a escassear, potenciando situações de isolamento, solidão e tristeza. Não só neste âmbi-

to, como também ao nível geral devemos considerar a utilização das TIC como ferramen-

ta importante para um envelhecimento ativo e como garantia de qualidade de vida que 

valha a pena ser vivida. 

O grupo dos idosos, não obstante a sua heterogeneidade, sofre hoje o maior risco de 

exclusão dos benefícios da Sociedade da Informação (Wintlev-Jensen, 2009). Segundo 

este autor, as TIC podem contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos idosos e 

para a promoção de uma vida mais saudável, ativa e autónoma, por mais tempo. As TIC 

podem ajudar a solucionar problemas do quotidiano dos idosos, nomeadamente no âmbi-

to dos contactos sociais com a família e com os amigos (através do telefone, do vídeo e 

da Internet); da realização diária de compras (fazendo a encomenda de artigos de con-

sumo através da Internet); da segurança (através da verificação do estado de portas e 

janelas e de eventuais fugas de água ou gás); dos lembretes (prevenindo esquecimentos 

na toma de medicamentos e na realização de tarefas domésticas); da telemedicina 

(abrindo novas oportunidades na prestação de cuidados médicos ao domicílio ou na 

monitorização do bem-estar dos idosos), dos regimes individuais de saúde (com sistemas 

práticos e portáteis de monitorização, diagnóstico e terapia para pessoas com doenças 

crónicas), entre outros.  

Na sua maioria, os idosos ainda não beneficiam da era digital, pois apenas uma pequena 

percentagem utiliza a Internet. Segundo fontes do INE, fornecidos pela PORDATA (Web 

06), o total de utilizadores do computador, na faixa etária dos 65-74 anos de idade (a fai-

xa mais elevada representada na estatística), é de 8,1% (em 2009); em 2002, era apenas 

de 2,6%. No que diz respeito à utilização da Internet por idosos da mesma faixa etária, as 

percentagens são ainda mais baixas: em 2002, de 1,3% e, em 2009, de 6,6%. Estes valo-

res são radicalmente opostos aos valores da utilização do computador e da Internet pelos 

mais jovens; na faixa etária dos 16-24 anos de idade, a utilização do computador era de 
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55,2% (em 2002) e de 92,2% (em 2009); valores igualmente altos registam-se na utiliza-

ção da Internet: 42,8% (2002) e 88,1% (2009). No estudo levado a cabo por Pereira 

(2010), relativamente à utilização do computador, nenhum dos idosos envolvidos afirmou 

ter acesso a computador nem à Internet em casa. 

O grau de participação dos idosos na Sociedade da Informação e a sua adesão às TIC 

dependem da gravidade das barreiras que enfrentam: analfabetismo, problemas de visão, 

de audição, de destreza e mobilidade. Contudo, se considerarmos que a institucionaliza-

ção é a única solução viável para muitos idosos dependentes, parece importante que as 

instituições de apoio e cuidado aos idosos estejam dotadas de equipamentos, processos 

e mecanismos de prestação de serviços apoiados nas TIC de modo a aumentar a quanti-

dade, o valor e a qualidade dos serviços prestados (Wintlev-Jensen, 2009). De acordo 

com Pereira (2010: 3), o grupo social dos idosos tem um enorme potencial para o desen-

volvimento de trabalhos de investigação, no que diz respeito ao «contributo das TIC na 

diminuição da solidão na população idosa e na aproximação destes com os seus familia-

res.» Para além de encurtar distâncias, «o uso da Internet para fins comunicativos estrei-

ta relações familiares, principalmente entre avós e netos», concluiu a mesma autora 

(2010: 76). O fosso geracional existente entre avós e netos fica assim esbatido. Os avós, 

por um lado, descobrem um mundo novo com potencialidades que julgavam nem existir; 

os netos, por seu turno, congratulam-se por ter avós cibernautas. 

Atitudes perante a morte 

Ao abordarmos a quarta idade, a perda de autonomia e a necessidade de cuidado per-

manente por parte dos idosos, parece-nos natural abordar o tema da morte como fase 

final e intransponível. A morte foi sempre tema de enorme interesse para o ser humano e 

tem sido, ao longo dos séculos, tema de reflexão e gerador de uma diversidade de signi-

ficados, o que contrasta com a escassez de estudos científicos sobre o tema (Ramos, 

1997).  

Antes da Segunda Guerra Mundial, como refere Moragas-Moragas (1998), existem obras 

que abordam o tema da morte, sob diferentes pontos de vista, nomeadamente O suicídio, 

de Durkheim (1897); Biologia da morte, de Pearl (1922) e O medo dos mortos na religião 

primitiva, de Frazer (1933). A partir da Segunda Guerra Mundial, o interesse pelo estudo 

da morte e a preocupação com o seu conhecimento (tanatologia) voltam a surgir, verifi-

cando-se nas décadas de 1960 e 1970 um incremento na edição de livros e publicações 

sobre o tema da morte e do luto, bem como a criação de cursos universitários sobre o 

tema (Blanco, Antequera, 1997). Não podemos ignorar o facto de que as investigações 
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sobre a fase final da vida podem contribuir para um melhor conhecimento dos doentes 

terminais, das suas necessidades e do seu contexto, contribuindo também para o pro-

cesso de humanização da morte. 

A gerontologia social encara a morte como mais uma etapa da vida, uma vez que para 

ela caminhamos, inexoravelmente, desde o nascimento. Não obstante o atual aumento 

da longevidade, a morte é uma realidade incontornável para todos, mas mais próxima e 

preocupante para os mais velhos. Contudo, a morte ainda não é encarada com normali-

dade pela maioria das pessoas, mas vista como o facto mais transcendente e negativo da 

existência humana. Esta visão negativa perante a morte baseia-se nas emoções que lhe 

estão associadas: medo, temor, angústia, desespero, pânico, terror, espanto, entre tantas 

outras. Para esta visão, contribuem ainda as tradicionais associações que se fazem da 

morte a doenças terminais, a hospitais, a cadáveres, a morgues, a autópsias, a velórios, 

a funerais e a cemitérios. Há ainda a questão da “má morte”, marcada pela solidão, pelo 

desconhecimento e pelo medo (Kovács, 2003). A par desta visão negativa, a opinião 

pública tem preferido adotar uma atitude de negação, ignorando a morte em detrimento 

de a encarar com naturalidade e de forma racional. 

A morte de um idoso é, geralmente, mais bem aceite do que a morte de uma criança ou 

de um adolescente ou, mesmo, a de um adulto uma vez que a morte na velhice é enca-

rada com naturalidade, inclusivamente pelos próprios idosos (Ramos, 1997). Estes 

podem procurar a possibilidade de experienciar uma “boa morte”, conceito associado à 

necessidade de re-humanizar a morte, conferindo-lhe um sentimento de dignidade. Este 

conceito, contrariamente ao de “má morte”, anteriormente referido, está associado à ideia 

de dignidade na morte implicando ausência de sofrimento, preparação psicológica, assis-

tência médica e apoio espiritual. Contudo, em casos terminais, quando a medicina nada 

mais pode fazer ou quando o sofrimento é prolongado, esta dignidade pode não estar ao 

alcance de todos. Emergem, então, questões polémicas sobre a ética ou legalidade de 

prolongar excessivamente uma vida ou terminá-la abruptamente; são exemplo disso os 

pedidos para morrer, a eutanásia, a ortotanásia, a distanásia, o suicídio, entre outros.  

A humanização da morte não deve ser nem o seu apressamento, nem o seu prolonga-

mento indefinido; morrer com dignidade implica, segundo o movimento de cuidados palia-

tivos, morrer sem sofrimento, sem pressas nem demoras. Contudo, também os cuidados 

paliativos podem ser alvo de polémica uma vez que podem não ser a solução para todos 

os casos, não estar ao alcance dos que mais precisam ou estarem associados a uma 

visão idealizada da morte (Kovács, 2003). 
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Para fazer face a esta problemática é necessário educar as pessoas (desde as gerações 

mais jovens) para a morte, levando-as a encarar o envelhecimento e a morte como fenó-

menos naturais, inerentes ao desenvolvimento humano. Enfrentar a morte não deve ser 

uma tarefa encarada só no fim da vida, mas durante toda a vida, desde a infância 

(Kovács, 2003). Assim, as crianças não devem ser poupadas à discussão sobre a morte; 

devem antes ser ensinadas a aprender a lidar com ela, incentivando-as a conversarem e 

a partilharem os seus sentimentos. 

* 

O fenómeno do envelhecimento é uma realidade global e incontornável para todos, mas 

encarada e vivida de formas bastante diversificadas por cada um. De referenciais das 

tradições familiares, os avós da terceira idade passaram a ser encarados como apoios ao 

cuidado dos netos enquanto os avós da quarta idade vão receber cuidados em institui-

ções fora da família, perdendo eventualmente o contacto com ela. As TIC podem contri-

buir para atenuar o isolamento e a exclusão a que os idosos, na sua maioria, estão vota-

dos. Lamentavelmente, as vantagens das TIC não estão ainda ao alcance da grande 

maioria. 
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Parte II: Presença e papel dos avós: estudo de caso 

Num estudo de caso, procura-se analisar no âmbito de um concelho os objetivos preconi-

zados na Parte I e analisar os cuidados que são prestados fora da família em IPSS e os 

contactos que estes idosos mantêm com a família. 

3. A presença e o papel dos avós nas famílias: um caso 

Os avós educaram com os filhos ao lado, companheiros e cúmplices dos grandes momentos da 

sua vida. Os pais de hoje educam o melhor que podem, mas necessitam do suporte permanente 

dos avós.  

Daniel Sampaio (2008: 239-240) 

* 

Procedimentos e limitações 

O instrumento utilizado neste estudo foi um questionário, elaborado seguindo uma estru-

tura muito simples, com uma linguagem clara, com poucas questões e de fácil resposta, 

tendo em conta a diversidade de faixas etárias, nível de escolaridade e disponibilidade da 

amostra. Quando os questionários são extensos, os inquiridos tendem a desinteressar-

se; daí a preocupação com este aspeto. Antes de ser aplicado, foi solicitada autorização 

à Direção Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular (Web 07) para aplicação de 

questionários em meio escolar, tendo os inquéritos sido registados com o número 

0058500001. 

Em junho de 2009, foram distribuídos 500 conjuntos contendo três questionários cada: 

um para os alunos (Anexo 1) e outro para os pais/encarregados de educação – mães e 

pais (Anexo 2). No total, foram distribuídos 1500 questionários. Contudo, foram devolvi-

dos apenas 420; destes, feita a triagem e a exclusão dos que estavam em branco, mal 

preenchidos ou referenciavam localidades fora do concelho de Águeda, a amostra deste 

estudo ficou reduzida a 300 conjuntos de questionários. 

Os questionários utilizados continham um total de 12 questões, englobando uma primeira 

parte de identificação pessoal e outra com questões relativas ao convívio com os avós 

quer maternos, quer paternos. No que diz respeito à identificação pessoal, foram explo-

radas as variáveis de idade, de escolaridade, de sexo, de localidade e de composição do 
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agregado familiar. Relativamente ao convívio com os avós, foram exploradas as seguin-

tes variáveis: linha maternal/parental; localidade; frequência; atividades e opinião. Quatro 

das questões colocadas permitiam ao inquirido assinalar mais do que uma resposta. Os 

questionários foram aplicados pelo investigador. Os objetivos da recolha de dados foram 

dados a conhecer aos participantes de forma clara; em todos os casos, registou-se con-

sentimento informado dos participantes. Foi garantida, desde o início do processo, a con-

fidencialidade da informação recolhida. 

O que se apresenta neste estudo é uma análise descritiva dos dados obtidos, pois não se 

sentiu necessidade de proceder a uma análise estatística inferencial, dada a natureza da 

investigação. Para efetuar as análises mencionadas, recorreu-se ao SPSS (Statistical 

Package for Social Sciences), versão 17.0, e ao programa Microsoft Office Excel 2007. 

Foi ainda ponderada a realização de entrevistas a alguns dos avós das famílias inquiri-

das, de modo a poder transmitir a perspectiva dos mesmos e, eventualmente, confirmar 

os dados obtidos; contudo, estas não foram realizadas por limitações de tempo. Estas 

mesmas limitações impediram a aplicação de um pré-teste. 

O facto de a aplicação dos questionários ter coincido com o final do ano letivo – junho de 

2009 – foi também um obstáculo, uma vez que se notou alguma dispersão nos alunos, 

manifestada pela ausência por parte de alguns ou pelo envolvimento, por parte de outros, 

em atividades de final de ano.  

Caracterização do concelho de Águeda 

Pretende-se, neste ponto, caracterizar o concelho de Águeda, no que diz respeito à sua 

localização, economia, população residente, taxa de natalidade, estrutura etária e nível 

de instrução da mesma. Proceder-se-á ainda à caracterização da rede educativa do con-

celho. 

A presente caracterização prende-se com o facto de os inquiridos que compõem a amos-

tra do questionário aplicado pertencerem ao concelho de Águeda e frequentarem estabe-

lecimentos de ensino do agrupamento de escolas e uma das escolas secundárias do 

concelho. As informações contidas neste ponto foram recolhidas na Carta Educativa do 

concelho de Águeda, documento elaborado em 2007 que pode ser consultado no site da 

CMA (Web 08) e no Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas de Águeda (Web 09). 

Localização do concelho 

O concelho de Águeda localiza-se na região centro, mais especificamente na região do 
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Baixo Vouga, e pertence ao distrito de Aveiro, sendo, em área, o maior concelho deste 

distrito (Figura 1). A distribuição da população (49.041 habitantes em 2001) não ocorre de 

forma homogénea pelo território, sendo necessário percorrer grandes distâncias para 

aceder às povoações mais isoladas, situadas na zona nascente do concelho. 

 

Figura 1: Enquadramento regional do Concelho de Águeda 
                                Fonte: CMA; Estudos Definitivos da Revisão P.D.M 

O concelho situa-se na zona de fronteira entre o distrito de Aveiro e o de Viseu, entre o 

litoral e o primeiro conjunto montanhoso constituído pela Serra do Caramulo. Confina a 

Norte com Albergaria-a-Velha e Sever do Vouga, a poente com Aveiro e Oliveira do Bair-

ro e, a sul, com Anadia e Mortágua. Este último concelho já pertence ao distrito de Viseu, 

assim como os confinantes a nascente – Oliveira de Frades, Vouzela e Tondela. O muni-

cípio é formado por vinte freguesias (Figura 2): Agadão, Aguada de Baixo, Aguada de 

Cima, Águeda (freguesia sede do concelho), Barrô, Belazaima do Chão, Borralha, Casta-

nheira do Vouga, Espinhel, Fermentelos, Lamas do Vouga, Macieira de Alcôba, Macinha-

ta do Vouga, Óis da Ribeira, Préstimo, Recardães, Segadães, Travassô, Trofa, Valongo 

do Vouga. 

Em termos altimétricos, o concelho está dividido em duas grandes zonas: uma mais pla-

na e outra mais montanhosa. As freguesias afetas à zona altimetricamente mais eleva-

da/zona serrana correspondem às de Macieira de Alcôba, Préstimo, Castanheira do Vou-

ga, Belazaima do Chão, Agadão (inseridas totalmente nesta área) e Valongo do Vouga, 
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Macinhata do Vouga e Águeda (parcialmente inseridas). Esta localização justifica em 

grande parte o nível de evolução e desenvolvimento das povoações a ela associadas, 

também fruto dos reduzidos e sinuosos acessos. A zona altimetricamente mais baixa 

possui ligações viárias mais abundantes e com um maior número de alternativas de traje-

tos, enquanto a zona altimetricamente mais alta possui ligações em menor número e sem 

possibilidade de escolha de trajetos alternativos. 

 

Figura 2: Freguesias do concelho de Águeda 

Enquadramento socioeconómico 

O Agrupamento está inserido num meio de características industriais, com cerca de duas 

mil pequenas e médias indústrias, em que a população ativa trabalha na indústria, no 

comércio ou em serviços, cultivando a terra no tempo pós-laboral, sendo, ainda, a silvicul-

tura uma atividade importante na área da freguesia de Castanheira do Vouga. 

Inicialmente, Águeda foi um concelho todo virado para a agricultura e pecuária. Nas 

zonas do interior, o gado e a exploração florestal eram as principais riquezas e, nos cam-

pos banhados e fertilizados pelo rio, cultivavam-se, em larga escala, o milho, a batata, o 

arroz e, nas encostas mais suaves, a produção vinícola. Atualmente, são os setores da 

cerâmica, da metalurgia e das ferragens, da fabricação de mobiliário, da construção civil 
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e do comércio a retalho em estabelecimentos especializados os que têm maior peso na 

estrutura de emprego do concelho. 

Segundo os Censos de 2001, a população ativa do concelho rondava os 26.600 habitan-

tes, dos quais 2,1% se dedicavam à agricultura; 59,9% à indústria e 38% aos serviços. A 

situação económica atual do país tem-se refletido na economia da região, levando ao 

encerramento de pequenas e médias empresas e, consequentemente, ao agravamento 

das condições socioeconómicas das famílias. Assiste-se a uma redução progressiva da 

dimensão dos agregados familiares, a um declínio da fecundidade e consequente desci-

da da taxa de natalidade. Há situações de pobreza, alcoolismo e alguns casos de prosti-

tuição e droga e, de uma forma geral, a população tem um nível de escolaridade reduzi-

do. Nas escolas aparecem alunos de vários estratos socioeconómicos, notando-se em 

grande parte da população escolar algumas situações de precariedade que condicionam 

o seu desenvolvimento, com especial incidência nas escolas dos arredores da cidade, 

havendo crianças que revelam carências alimentares, afetivas e outras. O baixo nível 

educacional e de formação profissional que se verifica na população desempregada, veri-

fica-se também na população residente em geral. 

População residente 

De acordo com os Censos de 2001, o concelho de Águeda possui uma população resi-

dente de 49041 habitantes, tendo esta vindo a aumentar desde 1950 a ritmos diferentes; 

assim, o crescimento populacional não tem ocorrido de forma linear e contínua, verifican-

do-se períodos de crescimento separados, no tempo, por outros de quase estagnação da 

população. 

Todas as restantes freguesias, num total de treze, são caracterizadas pelo seu cresci-

mento populacional positivo, destacando-se Águeda, Aguada de Cima e Recardães. É, 

no entanto, importante salientar que nem todas estas freguesias tiveram um crescimento 

contínuo e constante: Aguada de Baixo, Aguada de Cima, Borralha, Fermentelos, Maci-

nhata do Vouga e Segadães são freguesias cuja tendência geral é de crescimento popu-

lacional, mas em que aquela taxa de variação não se faz sentir de forma contínua ao lon-

go das cinco décadas, isto é, são freguesias onde o crescimento sofre mais oscilações. 

Observa-se assim que as freguesias mais populosas são as da zona poente e central do 

concelho (principalmente as de Águeda, Valongo do Vouga, Aguada de Cima, Macinhata 

do Vouga, Recardães, Espinhel e Fermentelos). As menos populosas localizam-se na 

zona mais interior do concelho, correspondendo a Macieira de Alcôba, Agadão, Belazai-

ma, Castanheira do Vouga e Óis da Ribeira. 
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Níveis de dependência / índice de envelhecimento 

De acordo com o recenseamento geral da população, o índice de envelhecimento do 

concelho aumentou de 59% em 1991 para 97% em 2001, o que revela um ritmo de enve-

lhecimento demográfico mais acentuado que o do país e o da região centro. 

A diminuição da taxa de mortalidade e o aumento da esperança de vida têm conduzido a 

um envelhecimento acentuado da população residente. Daí a tendência, mais ou menos 

generalizada, para um aumento dos índices de envelhecimento e dos índices de depen-

dência de jovens e idosos. Verifica-se, assim, um movimento de duplo envelhecimento da 

pirâmide etária do concelho, isto é, um aumento no topo da pirâmide (aumento da popu-

lação idosa e muito idosa) e um decréscimo da sua base (diminuição de crianças e 

jovens). 

Taxa de natalidade / taxa de fecundidade 

A evolução da taxa de natalidade no concelho é idêntica à da região centro e à de Portu-

gal, registando-se um aumento da taxa até 1993, ano em que atingiu o valor mais alto do 

decénio (12,8 %). A partir de então é bem perceptível a tendência de diminuição, apesar 

de apresentar pontualmente alguns períodos de crescimento (nomeadamente entre 1995 

e 1997 e entre 1998 e 2000). Em 2001 registou-se o valor mais baixo do período analisa-

do -10,6 %. 

Esta diminuição da taxa de natalidade é, segundo os censos de 1991 e 2001, um fenó-

meno generalizado a todas as freguesias do concelho. Este fenómeno é também deteta-

do quando analisados os valores dos nascimentos registados pelo Centro de Saúde de 

Águeda. Apesar de estes valores poderem não corresponder ao total de nascimentos 

ocorridos nestes anos (uma vez que nem todos os nados vivos têm de estar necessaria-

mente registados nos centros de saúde do concelho), indicam-nos uma tendência global 

do decréscimo do número de nascimentos. Neste sentido, a população em idade escolar, 

à semelhança da taxa de natalidade e do número de nascimentos, tenderá a diminuir tal 

como tem ocorrido desde 1991. 

A taxa de fecundidade do concelho, à semelhança das da região centro e de Portugal, 

diminuiu, entre 1991 e 2001, de 47,6% para 40,8%. Apesar de o número de nascimentos 

e a taxa de natalidade terem diminuído no concelho, bem como a taxa de fecundidade, a 

população, independentemente do seu ritmo, tem aumentado, o que leva a crer que o 

concelho tem atraído população dos concelhos vizinhos. Efetivamente, e de acordo com 

a evolução da população por classes etárias, a única classe que tem vindo a aumentar é 
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a classe acima dos 30 anos, abrangendo a população em idade de procriar. No entanto, 

este facto poderá não levar ao aumento da população em idade escolar, uma vez que, 

indiscutivelmente, a taxa de fecundidade tem vindo a diminuir tanto no concelho, como na 

região. A diminuição verificada na taxa de natalidade e na taxa de fecundidade condicio-

nam inequivocamente o aumento do índice de envelhecimento do concelho. 

Nível de instrução da população residente 

A população residente do concelho em 2001 apresenta um baixo nível escolaridade, com 

valores semelhantes aos do continente e aos da região centro. Mais de 50% da popula-

ção não possui mais que o 1.º CEB e 66,76% da população não possui a escolaridade 

obrigatória. 

A falta de escolaridade atinge sobretudo as mulheres, isto é, perto de 61% da população 

residente que não possui qualquer nível de ensino são mulheres, que representam 72% 

dos indivíduos analfabetos. Tal não acontece com a população dos restantes níveis de 

ensino onde a percentagem de homens e de mulheres é muito idêntica, à exceção da 

população com ensino superior, onde as mulheres têm uma percentagem de 57%, valor 

superior aos valores do continente (44%). 

A taxa de analfabetismo no concelho é de 7%, sendo inferior à taxa do continente e à da 

região que possuem uma taxa de 8,9% e 10,9%, respetivamente. 

Rede educativa 

A rede educativa do concelho estrutura-se na articulação entre a rede pública e a rede 

privada, ao nível da educação pré-escolar, com rede solidária, e ao nível do ensino bási-

co com a rede particular, com um total de 38 jardins-de-infância, 34 EB1, 4 EB23, 2 

ES/EB3, uma escola particular de 2.º e 3.º CEB e uma Escola Superior de Tecnologia e 

Gestão. 

Em termos de cobertura, só uma freguesia, quer ao nível da educação pré-escolar, quer 

ao nível do ensino básico, não tem qualquer oferta educativa. Nos restantes níveis do 

ensino básico, todas as freguesias têm oferta educativa distribuída de acordo com a afe-

tação a que estejam sujeitas. Também ao nível do ensino secundário, todas as fregue-

sias estão cobertas pela oferta educativa das duas ES/EB3. 

O Agrupamento de Escolas de Águeda corresponde à área geográfica das freguesias de 

Águeda, Borralha, Castanheira do Vouga e Recardães, sendo constituído por treze esta-

belecimentos de ensino com uma população aproximada de 1500 alunos, 140 docentes e 

37 não docentes. 
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Todos os jardins-de-infância da rede pública oferecem a “componente de apoio à família”; 

de igual forma, em todas as EB1, estão organizadas as “atividades de enriquecimento 

curricular”, as quais permitem o funcionamento das EB1 em horário alargado. Esta com-

ponente, da responsabilidade da CMA, organiza-se através de uma rede de parcerias, 

que envolve toda a comunidade, desde juntas de freguesia, IPSS, associações de pais e 

cooperativa de ensino. 

Em termos evolutivos regista-se, em todos os níveis de ensino, uma redução do número 

de alunos na razão direta da recessão demográfica projetada para o concelho. 

As características do concelho de Águeda revelam-nos agregados familiares reduzidos, 

associados a um declínio da taxa de fecundidade, a uma consequente descida da taxa de 

natalidade e a um aumento de pessoas idosas e muito idosas. Além disso, verifica-se um 

aumento das situações de desemprego que afetam não só os indivíduos com baixo nível 

de escolaridade (principalmente do sexo feminino), como também os portadores de habi-

litações superiores. Estas características sugerem famílias nucleares com graves dificul-

dades socioeconómicas.  

Caracterização da amostra 

Os sujeitos deste estudo são um grupo de alunos e respetivos pais e mães, provenientes 

de três escolas do concelho de Águeda, a saber, a Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos Fer-

nando Caldeira (escola sede do Agrupamento de Escolas de Águeda), a Escola Básica 

do 1.º ciclo n.º 1 de Águeda (P3) e a Escola Secundária com 3.º ciclo Marques de Casti-

lho. 

Os questionários foram aplicados a 300 famílias, tendo respondido 293 mães (uma vez 

que há 7 famílias monoparentais, sem a figura da mãe), 260 pais (dado que em 40 famí-

lias monoparentais, os pais estão ausentes) e, finalmente, 300 filhos. 

Amostra dos alunos 

Esta amostra é composta por 300 alunos, sendo 253 (84,3%) oriundos de famílias 

nucleares e 47 (15,7%) de famílias monoparentais. Na classificação do tipo de família, foi 

introduzida uma terceira variável (referente a outro tipo de família); no entanto, não se 

registou nenhuma frequência nesta variável. Quanto à composição do agregado familiar, 

verificou-se que 97 alunos afirmam ser filhos únicos (32,3%), enquanto 203 (represen-

tando uma percentagem mais alta, de 67,7%) afirmam ter irmãos. 

Quanto à inclusão dos avós nos agregados familiares dos alunos inquiridos, verificou-se 
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que os avós estão presentes em 47 famílias (15,7%), estando ausentes em 253 famílias, 

o que representa a grande maioria da amostra com 84,3%. Do total das famílias que con-

firmaram a presença dos avós, verificou-se que a maior percentagem (10%) pertence ao 

centro urbano (Águeda), não se verificando diferenças significativas na maioria das res-

tantes localidades, nem nas mais distantes do centro (por exemplo, Castanheira do Vou-

ga, com 1%) nem nas mais próximas (Borralha e Recardães, também com 1%). Quanto à 

presença de outras pessoas nos agregados familiares dos alunos, verificou-se que ape-

nas 14 alunos (4,7% da amostra) assinalaram viver com outras pessoas, nomeadamente 

com as madrastas, os padrastos, os filhos dos padrastos, tios e primos. 

Relativamente à idade, responderam ao inquérito alunos com idades compreendidas 

entre os 8 e os 17 anos, situando-se a maioria na faixa dos 9 anos de idade, com 15%, 

seguida pelas faixas dos 10 e 11 anos de idade, com 14,3% e 13,3%, respetivamente. A 

percentagem mais baixa verifica-se na faixa etária dos 8 anos (4,3%). Quanto ao ano de 

escolaridade, a maior percentagem recai nos alunos do 4.º ano de escolaridade (23%), 

sendo os alunos do secundário (10.º e 11.º anos de escolaridade) aqueles que responde-

ram em menor percentagem (6,3% e 7%, respetivamente). Quanto ao sexo, os alunos 

inquiridos são, na sua maioria, do sexo feminino (195 alunas, o que representa 65%) 

sendo os restantes 105 do sexo masculino, correspondendo a 35% da amostra. 

No que diz respeito à localidade onde moram, responderam alunos oriundos de 17 fre-

guesias pertencentes ao concelho de Águeda. A maior incidência verifica-se nos alunos 

provenientes da freguesia de Águeda (188 alunos, correspondendo a 62,7%), seguida 

das freguesias da Borralha (22 alunos, o que representa 7,3%) e de Recardães (20 alu-

nos, representando 6,7%), muito próximas entre si. 

Amostra das mães 

Esta amostra é composta por 293 mães, embora tenham sido inquiridas 300 famílias; daí 

a percentagem de 97,7% no sexo feminino. As questões do inquérito não se aplicam a 7 

das mães inquiridas (2,3%) uma vez que 7 das 47 famílias monoparentais revelam a 

ausência da mãe. Na questão da idade, a maioria das mães pertence à faixa etária com-

preendida entre os 36 e os 40 anos de idade (110 mães, o que representa 36,7%); de 

seguida, verifica-se que 30% das mães tem entre 41 e 45 anos de idade; verifica-se ain-

da que apenas 0,3% das mães tem menos de 25 anos de idade e finalmente, 2,3% mais 

de 50 anos de idade. 

A maioria das mães apresenta como nível de escolaridade o ensino secundário (35%), 

enquanto 35,3% refere possuir o ensino básico. As percentagens mais baixas verificam-



Presença e papel dos avós: estudo de caso 61 

se nos graus de bacharelato (2,3%) e de mestrado (0,7%), constatando-se que nenhuma 

das mães inquiridas possui doutoramento.  

Relativamente à localidade onde moram, verifica-se também que a maioria das mães 

(184) mora na freguesia de Águeda, o que corresponde a 61,3%; na freguesia da Borra-

lha moram 21 e na de Recardães moram 20, correspondendo a 7% e a 6,7%, respetiva-

mente. 

Amostra dos pais 

Das 300 famílias inquiridas, responderam 250 pais (83,3%); a restante percentagem dis-

tribui-se pelo número de pais que não responderam (10, representando 3,3%) e pelo 

número de pais a quem não se aplica as questões deste inquérito, uma vez que estão 

ausentes em 40 das 47 famílias monoparentais da amostra, correspondendo a 13,3% do 

total. 

Quanto à idade dos pais, a maioria (83, representando 27,7%) situa-se na faixa com-

preendida entre os 41 e os 45 anos de idade, sendo mais velhos que a maioria das mães 

inquiridas. Regista-se ainda que 77 pais situam-se na faixa etária abaixo (36-40 anos de 

idade), com 25,7%. Nas faixas etárias acima – 46-50 e mais de 50 – situam-se 51 e 24 

pais, respetivamente, com as correspondentes percentagens de 17% e de 8%. É de refe-

rir que apenas 3 dos pais inquiridos (1%) têm menos de 30 anos de idade. 

O ensino secundário é o nível de escolaridade que a maioria dos pais (110) possui, o que 

corresponde a 36,7%; já 83 pais possuem o ensino básico, representando 27,7%. Regis-

te-se que 31 pais têm licenciatura (10,3%). Tal como acontece nas mães, as percenta-

gens mais baixas registam-se nos graus de bacharelato (1,3%), de mestrado (1%) e de 

doutoramento (0%).  

Quanto à localidade onde moram, verifica-se novamente que a freguesia de Águeda é 

aquela de onde provém a maior percentagem dos pais (156 pais, o que representa 52%), 

seguindo-se as freguesias da Borralha e de Recardães, com 20 (6,7%) e 17 (5,7%), res-

petivamente. 
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Apresentação e análise dos resultados 

 

Respostas dos alunos 

Convivência com os avós  

Foi perguntado aos alunos com que avós convivem mais: maternos, paternos, ambos ou 

nenhuns (Gráfico 1). Assim, 172 alunos (57,3%) responderam que convivem mais com os 

avós maternos, tendo 81 (27%) respondido que convivem com os paternos. Por outro 

lado, 10 alunos afirmaram não conviver com nenhum dos avós (3,3%) e, finalmente, 37 

(12,3%) responderam que convivem quer com os avós maternos, quer com os paternos. 

57,3%27,0%

3,3%
12,3%

Com que avós convive mais

maternos
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nenhuns
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Gráfico 1: Com que avós convive mais (alunos) 

Ainda no que diz respeito ao convívio com os avós (maternos, paternos, nenhuns ou 

ambos), procedeu-se a outro tipo de análise descritiva, cruzando esta variável com a ida-

de, o ano de escolaridade e o sexo.  

O convívio com os avós maternos é, de facto, o mais significativo encontrando-se as per-

centagens de convívio com os avós maternos acima dos 50% em todas as faixas etárias, 

à exceção da faixa dos 12 anos que apresenta uma percentagem mais baixa de 31,4%. 

As percentagens de convívio com estes avós chegam mesmo a estar acima dos 60%, na 

maioria das faixas etárias (ver Gráfico 2). Com os avós paternos o convívio regista valo-

res totais mais baixos, não se verificando nenhuma percentagem acima dos 40% em 

qualquer das idades. Esta é realmente a percentagem mais alta, ocorrendo na faixa etá-

ria dos 12 anos (que é aquela em que o convívio com os avós maternos é menor). 

Relativamente ao ano de escolaridade, confirmou-se a prevalência do convívio com os 

avós maternos, tendo-se registado em quase todos os anos de escolaridade uma percen-

tagem de respostas afirmativas acima dos 50%; o único ano de escolaridade em que a 
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percentagem se encontra ligeiramente abaixo dos 50% é o 6.º ano (com 47,9%), corres-

pondendo à faixa etária dos 12 anos (que é aquela que apresenta a taxa mais baixa de 

convívio com os avós). 

0% 20% 40% 60% 80%

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

A
n

o
s 

d
e

 id
ad

e

Com que avós convive mais : 
ambos

Com que avós convive mais : 
nenhuns

Com que avós convive mais : 
paternos

Com que avós convive mais : 
maternos

 

Gráfico 2: Cruzamento de: “Com que avós convive mais” e “Idade” (alunos) 

Tendo em conta a distribuição das amostras dos alunos por sexo e no que diz respeito ao 

convívio com os avós maternos (ver Gráfico 3), verificou-se que as percentagens dos 

dois sexos se encontram acima dos 50%, sendo a do sexo feminino ligeiramente mais 

alta (114 alunas num total de 195, o que corresponde a 58,5%). Dos 105 alunos do sexo 
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masculino, 58 responderam afirmativamente, representando 55,2% desse total. Relati-

vamente ao convívio com os avós paternos não se verificaram grandes diferenças entre o 

sexo feminino e o masculino, tendo-se registado percentagens de respostas afirmativas 

abaixo dos 30% nos dois casos: 26,7% nos alunos do sexo feminino e, ligeiramente aci-

ma, 27,6% nos alunos do sexo masculino. 
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Gráfico 3: Cruzamento das variáveis “Com que avós convive mais” e “Sexo” (alunos) 

Ainda no que diz respeito ao convívio com os avós, procedeu-se ao cruzamento entre o 

tipo de família e este convívio (Gráfico 4); assim, verificou-se que tanto nas famílias 

nucleares, como nas monoparentais o convívio com os avós maternos é preponderante. 

Atendendo apenas às famílias nucleares (253, no seu total), verificou-se que 141 (55,7%) 

convive com os avós maternos e apenas aproximadamente metade (70 famílias, repre-

sentando 27,7%) convive com os avós paternos. Refira-se ainda que 33 destas famílias 

(13%) afirmaram conviver com ambos os avós e apenas 9 responderam que não convi-

vem com nenhum dos avós (3,6%). 

No caso das famílias monoparentais, embora em número mais reduzido, também o con-

vívio com os avós maternos prevaleceu uma vez que, de entre o total de 47 famílias 

monoparentais, 31 (66%) convive com os avós maternos e 11 (23,4%) com os avós 

paternos. Verificou-se ainda que apenas 4 destas famílias (8,5%) convivem com ambos 

os avós e somente uma destas famílias afirmou não conviver com nenhum dos avós 

(2,1%). 
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Gráfico 4: Cruzamento de: “Com que avós convive mais” e “Tipo de família” (alunos) 

Localidade 

De seguida, foi colocada a questão sobre a localidade onde vivem (ou viviam) os avós - 

se na mesma localidade dos alunos, se em localidade diferente (Gráfico 5). Assim, verifi-

cou-se que a maior percentagem dos alunos vive em localidades diferentes das dos seus 

avós: 152 alunos (50,7%) vivem em localidades diferentes das dos avós maternos e 167 

alunos (55,7%) vivem, igualmente, em localidades diferentes das dos avós paternos. Na 

mesma localidade vivem os avós maternos de 148 alunos (49,3%) e os avós paternos de 

133 alunos (44,3%). 

0% 20% 40% 60%

Avós paternos

Avós maternos
avós vivem na mesma 
localidade

os avós vivem numa 
localidade diferente

 

Gráfico 5: Onde vivem os avós (alunos) 

Frequência de contactos 

Quanto à frequência com que os alunos estão com os avós, verificou-se que, no caso dos 

avós maternos (Gráfico 6), 115 alunos convivem com eles todos os dias (38,3%), 90 

fazem-no uma vez por semana (30%) e 25 fazem-no raramente (8,3%). Refira-se tam-

bém que 24 alunos convivem com os avós maternos uma vez por mês, tendo-se verifica-
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do a mesma frequência nos alunos que convivem com os avós nas férias (ambos repre-

sentando 8%). Há ainda 21 alunos que nunca convivem com os avós maternos (7%).  
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Gráfico 6: Frequência com que está com os avós (alunos) 

Do cruzamento da variável da frequência com que os alunos estão com os avós mater-

nos com o sexo e com a idade. Verificou-se que em todas as faixas etárias há uma maior 

incidência nas duas primeiras variáveis: o convívio com os avós todos os dias e uma vez 

por semana. Relativamente ao cruzamento com a variável sexo, concluiu-se que tanto as 

alunas como os alunos convivem com os avós ou todos os dias ou uma vez por semana 

perfazendo, no total destas duas variáveis, as percentagens de 69,8% e 69%, respetiva-

mente. 

Relativamente aos avós paternos (Gráfico 6), o total de alunos que convive com eles 

todos os dias é menor: apenas 63 alunos (21%). A maior frequência verificou-se nos 98 

alunos que convivem com os avós apenas uma vez por semana (32%), seguidos dos 48 

que raramente o fazem (16%) e, finalmente, dos 37 que nunca o fazem (12,3%). Estes 

dados permitem concluir que, na generalidade, o convívio com os avós paternos é menor. 

 

Do cruzamento da variável de frequência com que os alunos estão com os avós paternos 

com o sexo e com a idade, concluiu-se que apenas a segunda variável de frequência de 

convívio (uma vez por semana) é a que regista incidências mais altas em todas as faixas 

etárias, corroborando a ideia de que o convívio com os avós paternos é, de facto, menos 

frequente. Relativamente ao cruzamento com a variável do sexo, verificou-se que 50,8% 

das alunas convivem com os avós paternos ou todos os dias (23,1%) ou uma vez por 

semana (27,7%). Quanto aos alunos, registou-se uma percentagem ligeiramente supe-
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rior: 59% (dos quais 17,1% convivem todos os dias e 41,9% convivem uma vez por 

semana). 

A esta conclusão foi também possível chegar através do cruzamento entre a variável do 

tipo de família e a frequência com que os alunos estão com os avós quer maternos, quer 

paternos. Quando comparado o convívio diário com os avós maternos nos dois tipos de 

família, observou-se uma maior frequência deste convívio nas famílias monoparentais 

relativamente às nucleares uma vez que, das 47 famílias monoparentais, 21 convivem 

com os avós maternos “todos os dias”, representando 44,7%; nas famílias nucleares essa 

percentagem é menor (37,2%). Quanto ao convívio com os avós maternos “nas férias”, 

verificou-se que 23 das famílias nucleares o assinalaram (7,7%), enquanto apenas uma 

família monoparental o fez (0,3%). 

Do mesmo tipo de cruzamento, mas desta vez com os avós paternos, salientou-se a fre-

quência de convívio “uma vez por semana” pois foi aquela que apresentou frequências 

mais altas (quase um terço do total da amostra) nos dois tipos de família. Verificou-se 

também que, nos dois tipos de família, as variáveis “raramente” e “nunca” apresentaram 

frequências elevadas, o que vem confirmar a ideia de que o convívio com os avós pater-

nos é menor. Nas famílias monoparentais, este convívio é ainda menor pois as variáveis 

“raramente” e “nunca” foram aquelas em que se registaram percentagens mais altas. Por 

último, verificou-se que nas famílias monoparentais a frequência de convívio com os avós 

paternos “nas férias” é pouco frequente.  

Atividades levadas a cabo com os avós  

Na questão das atividades que os alunos desenvolvem com os avós, observou-se que é 

com os avós maternos (principalmente com as avós) que os alunos levam a cabo mais 

atividades; das nove atividades apresentadas, quatro registaram as mais altas percenta-

gens de respostas afirmativas: “conversar”, com 77,7%; “tomar refeições”, com 70%; 

“contar histórias de antigamente” (58%) e “jogar/brincar” (52,7%).  

Com os avôs maternos, a mais alta percentagem de frequência recaiu na atividade de 

“conversar”: 157 alunos, o que representa 52,3%, única atividade que registou uma per-

centagem acima dos 50%; contudo, registe-se que, nas atividades que apresentaram fre-

quências abaixo dos 50%, surgem novamente as de “tomar refeições” e “jogar/brincar” 

com 47,7% e 37%, respetivamente (Gráfico 7). 
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Gráfico 7: Atividades com os avós maternos (alunos) 

Quanto aos avós paternos, é novamente com as avós que os alunos dizem realizar mais 

atividades, registando-se percentagens acima dos 50% nas atividades de “conversar” 

(61,7%) e “tomar refeições” (50,7%); abaixo dos 50%, surge a atividade de “contar histó-

rias de antigamente” (40,7%). Relativamente aos avôs paternos, não houve nenhuma 

percentagem acima dos 50% (o que confirma, novamente, a prevalência do lado femini-

no); no entanto, a percentagem mais próxima dos 50% recaiu novamente na atividade de 

“conversar”, com 43,3% (Gráfico 8). 
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Gráfico 8: Atividades com os avós paternos (alunos) 
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Houve ainda alunos que referiram outras atividades realizadas com os avós, principal-

mente com as avós maternas e paternas, com percentagens de 8,7% e 5%, respetiva-

mente; as atividades apontadas foram as seguintes: com as avós, “cozinhar”, “tratar do 

jardim”, “fazer roupas para as bonecas”, “ir à missa” e “dar mimo”; com os avôs, “apren-

der a andar de trator” e “contar anedotas”. 

Ao cruzar as variáveis das atividades levadas a cabo com os avós com as variáveis da 

idade e do sexo (e tendo em conta as atividades que registaram frequências mais altas), 

verificou-se, relativamente às avós maternas, que na atividade mais recorrente – “conver-

sar” – todas as faixas etárias apresentaram percentagens de respostas afirmativas acima 

dos 71%; a única exceção ocorreu na faixa etária dos 14 anos, com 60%; a frequência de 

respostas afirmativas mais alta verificou-se na faixa etária dos 9 anos de idade (86,7%); 

as alunas conversam mais com as avós maternas do que os alunos: 82,1% e 69,5%, res-

petivamente. 

Quanto à atividade “tomar refeições”, foi também a faixa etária dos 9 anos a que registou 

a percentagem mais alta de respostas afirmativas, com 82,2%; nesta atividade, à exce-

ção da faixa etária mais alta (17 anos) com 45% de respostas afirmativas, verificaram-se 

cenários de respostas afirmativas acima dos 60% (a maioria acima mesmo dos 70%); em 

ambos os sexos, as percentagens situaram-se acima dos 66%, com uma ligeira superio-

ridade das alunas (71,8%) relativamente aos alunos (66,7%). 

Em terceiro lugar, na atividade de “contar histórias de antigamente” verificaram-se per-

centagens de respostas afirmativas acima dos 50%, tendo-se constatado a percentagem 

mais elevada numa das faixas etárias mais altas, a dos 16 anos, com 76,2%; em contra-

partida, nos alunos com idades compreendidas entre os 10 e os 12 anos, registaram-se 

as frequências mais baixas. As alunas voltaram a apresentar percentagens ligeiramente 

superiores relativamente aos alunos: 61,5% e 51,4%, respetivamente. 

Finalmente, na atividade de “jogar/brincar”, as percentagens mais altas de respostas 

afirmativas verificaram-se nas faixas etárias dos 8 e 9 anos com 76,9% e 71,1%, respeti-

vamente; por outro lado, os valores mais baixos ocorreram nas faixas etárias mais altas 

(16 e 17 anos) com 33,3% e 40%, respetivamente. As alunas jogam e brincam com as 

avós maternas mais do que os alunos, pois apenas o sexo feminino apresentou percen-

tagens acima dos 50% (57,4%) nesta atividade. 

Em relação às avós paternas, concluiu-se que na atividade de “conversar” as percenta-

gens de respostas afirmativas se situaram acima dos 50% em todas as faixas etárias; a 

percentagem mais elevada verificou-se na faixa dos 9 anos de idade, com 75,6%. As 
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percentagens dos alunos que responderam afirmativamente situaram-se acima dos 61% 

em ambos os sexos. 

Na atividade de “tomar refeições” também se registaram; na sua maioria, percentagens 

de respostas afirmativas acima dos 50%, verificando-se as frequências mais baixas nos 

alunos mais velhos, com 16 e 17 anos de idade. As alunas apresentaram uma percenta-

gem ligeiramente superior (52,8%) à dos alunos (46,7%). 

No que diz respeito aos avôs maternos, registou-se que na atividade de “conversar” a 

percentagem mais alta de respostas afirmativas se verificou na faixa etária dos 16 anos 

(66,7%); por outro lado, os valores de frequência mais baixos - abaixo dos 50% - ocorre-

ram nas faixas etárias que correspondem à adolescência, entre os 12 e os 15 anos de 

idade. Não se registaram diferenças significativas entre alunas e alunos: 53,8% e 49,5%, 

respetivamente. 

Finalmente, quanto aos avôs paternos, observou-se que na atividade de “conversar” a 

percentagem mais elevada de respostas afirmativas se verificou na faixa etária dos 10 

anos (55,8%); por outro lado, os valores mais baixos ocorreram nas faixas etárias dos 12 

e 13 anos (ambas com 27,3%), situação semelhante à dos avôs maternos. Os alunos 

apresentaram desta vez uma percentagem ligeiramente superior (47,6%) à das alunas 

(41%). 
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Gráfico 9: Com que avós convive mais (mães) 
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Do total de mães que responderam (Gráfico 9), 190 afirmaram que era com os avós 

maternos que conviviam mais (63,3%); em menor número surgem as mães que convi-

viam com os avós paternos (42/14%) e com ambos (32/10,7%). A menor frequência ocor-

re nas mães que não conviviam com nenhum dos avós – apenas 29 (9,7%). 

Depois de cruzar a variável da convivência com os avós com a variável do tipo de família 

(Gráfico 10) verificou-se, à semelhança dos resultados dos alunos, que o convívio com os 

avós maternos prevaleceu. Das 190 famílias que afirmaram conviver com os avós mater-

nos, 163 (85,8%) são famílias nucleares sendo apenas 27 (14,2%) monoparentais.  
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Gráfico 10: Cruzamento de: “Com que avós convive mais” e “Tipo de família” (mães) 

Nas 253 famílias nucleares, o convívio com os avós maternos prevaleceu num grupo de 

64,4%, tendo-se registado uma percentagem muito mais baixa no convívio com os avós 

paternos (apenas 14,2%). Nestas famílias o convívio com ambos os avós ainda foi signi-

ficativo (11,9%). Nas 47 famílias monoparentais (recordando que a questão não se aplica 

a 7 famílias), o convívio com os avós maternos também prevaleceu em 27, representan-

do 57,4%. 

 

Localidade 

Quanto à localidade onde viviam os avós (Gráfico 11) verificou-se que, em 181 casos 

(60,3%), os avós maternos viviam na mesma localidade; em localidades diferentes, 

viviam os avós maternos de 112 mães (37,3%). Relativamente aos avós paternos, verifi-

cou-se uma situação diferente da dos avós maternos: a maior percentagem dos avós 

paternos das mães inquiridas vivia em localidades diferentes (54,7%), vivendo 129 mães 
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na mesma localidade dos avós (43%). 
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Gráfico 11: Onde vivem os avós (mães) 

Frequência de contactos 

No que diz respeito à frequência com que estavam com os avós (Gráfico 12), o contacto 

diário com os avós maternos é aquele que apresenta o maior número de frequência: 144 

mães (48%), contrariamente ao contacto diário com os avós paternos, assinalado por 48 

mães (16%). De seguida, verificou-se que, no convívio com os avós uma vez por sema-

na, os avós maternos apresentam uma percentagem inferior (13,7%), enquanto o conví-

vio com os avós paternos é mais frequente (18,7%). 

Verificou-se ainda que nas variáveis “raramente” e “nunca”, é no convívio com os avós 

paternos que se registam as percentagens mais altas: 27,7% e 54%, respetivamente. No 

caso dos avós maternos, estas variáveis registaram percentagens mais baixas: 9% em 

ambos os casos. 
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Gráfico 12: Frequência com que está com os avós (mães) 

Feito o cruzamento entre a frequência de convívio com avós maternos e paternos e o tipo 

de família a que as mães pertenciam, verificou-se que o tipo de família não condicionava 

a frequência de convívio com os avós maternos uma vez que tanto as mães das famílias 
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nucleares, como as mães das famílias monoparentais afirmaram conviver com os seus 

avós todos os dias (49,4% e 40,4%, respetivamente). O mesmo cruzamento, desta vez 

em relação aos avós paternos, permitiu observar que as mães das famílias monoparen-

tais conviviam menos com os seus avós, registando-se percentagens significativas nas 

variáveis de convívio mais escasso (“raramente” e “nunca”). Embora estas variáveis de 

convívio também tenham registado percentagens significativas nas mães das famílias 

nucleares, verificou-se que o convívio com os avós paternos não era assim tão escasso 

já que as variáveis “todos os dias” e “uma vez por semana” foram ainda apontadas pelas 

mães.  

  

Atividades com os avós  

As mães também foram inquiridas quanto às atividades que levavam a cabo com os seus 

avós quando eram crianças. Assim, verificou-se que as percentagens mais altas de res-

postas afirmativas se registam nas atividades levadas a cabo com as avós maternas 

(Gráfico 13). “Conversar” foi a atividade com a frequência mais alta de respostas afirmati-

vas por parte de193 mães (64,3%), seguida das atividades de “contar histórias de anti-

gamente” e “tomar refeições”, com 58% e 54,7%, respetivamente. A atividade de “investi-

gar” foi a que registou a percentagem mais baixa de respostas afirmativas (5,3%). 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Atividades com avós maternos investigar

Outras atividades com avós maternos

Atividades com avós maternos TPC

Atividades com avós maternos levar a atividades

Atividades com avós maternos ler histórias

Atividades com avós maternos trabalhar

Atividades com avós maternos jogar/brincar

Atividades com avós maternos tomar refeições

Atividades com avós maternos contar histórias de 
antigamente

Atividades com avós maternos conversar

Avô Materno

Avó Materna

 
Gráfico 13: Atividades com avós maternos (mães) 

Quanto aos avôs maternos, não se registou nenhuma percentagem de respostas afirma-

tivas acima dos 50%; no entanto, as atividades que revelaram frequências mais altas 

foram as atividades de “conversar”, assinalada por 139 mães (46,3%), “contar histórias 
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de antigamente”, apontada por 125 mães (41,7%) e “tomar refeições”, assinalada por 110 

mães (36,7%). A atividade menos frequente foi, novamente, a de “investigar” (apenas 13 

mães a selecionaram, representando 4,3%). 
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Gráfico 14: Atividades com avós paternos (mães) 

Em relação aos avós paternos (Gráfico 14) verificou-se que as atividades mais frequentes 

eram igualmente as de “conversar” e “contar histórias de antigamente”. As atividades de 

“investigar” e realizar “TPC” foram as menos selecionadas, registando as frequências de 

respostas afirmativas mais baixas, quer com os avós maternos, quer com os avós pater-

nos. 

Finalmente, no que diz respeito a outras atividades levadas a cabo com os avós, é com 

as avós maternas que um maior número de mães afirmou realizá-las: 19 mães, represen-

tando 6,3%. As atividades referidas foram “rezar”, “fazer trabalhos domésticos” e “dar 

mimo”. No que diz respeito aos avôs, a atividade mais referida foi a de “passear”.  

 

Respostas dos pais 

Convivência com os avós  

Após análise das respostas dos pais verificou-se que a convivência com os avós mater-

nos apresenta mais uma vez maior incidência (Gráfico 15): 129 pais afirmaram conviver 

mais com os avós maternos (43%), enquanto 63 pais conviviam com os avós paternos 

(21%). Uma percentagem mais baixa de pais afirmou conviver com ambos os avós (26 

pais, representando 8,7%), enquanto 32 pais não conviviam com nenhum dos avós 

(10,7%). 
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Gráfico 15: Com que avós convive mais (pais) 

Depois de cruzar a variável da convivência com os avós com a variável do tipo de família 

verificou-se, à semelhança dos resultados dos alunos e das mães, que o convívio com os 

avós maternos prevaleceu nas famílias nucleares: 125 num total de 129 (96,9%). Verifi-

cou-se que apenas 4 (3,1%), num total de 129, pertencem ao grupo das famílias monopa-

rentais. Não podemos esquecer que esta questão não se aplica a 40 das 47 famílias 

monoparentais.  

Nas 253 famílias nucleares, o convívio com os avós maternos prevaleceu em quase 

metade dessa amostra (49,4%), tendo-se registado novamente uma percentagem mais 

baixa no convívio com os avós paternos (24,1%). Nestas famílias, o convívio com 

nenhum dos avós foi mais significativo do que o convívio com ambos os avós (12,3% e 

10,3%, respetivamente). Nas 7 famílias monoparentais a quem se aplicou a questão, o 

convívio com os avós maternos prevaleceu novamente (com uma frequência de 4 famí-

lias). 

Localidade 

Quanto à localidade onde viviam os avós (Gráfico 16), eram os avós maternos que 

viviam, na sua maioria, na mesma localidade dos pais (142 pais, o que representa 

47,3%); contrariamente, no caso dos avós paternos, a maior frequência (140) surge nos 

que viviam numa localidade diferente da dos pais (representando 46,7%). 
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Gráfico 16: Onde vivem os avós (pais) 



Maria de Fátima Ferrão Pires 76 

Frequência de contactos 

Relativamente à frequência com que os pais conviviam com os seus avós (Gráfico 17), o 

convívio com os avós maternos continua a ser aquele que apresenta valores mais altos: 

108 pais (36%) afirmaram que conviviam com os avós maternos todos os dias e 32 afir-

maram que o faziam uma vez por semana (10,7%).  

No caso do convívio com os avós paternos, verificaram-se, novamente, percentagens 

mais baixas: todos os dias – 59 pais (19,7%); raramente – 53 pais (17,7%) e nunca – 48 

pais (16%). 
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Gráfico 17: Frequência com que está com os avós (pais) 

Feito o cruzamento entre a frequência de convívio com avós maternos e paternos e o tipo 

de família a que os pais pertenciam, verificou-se que do total de pais provenientes de 

famílias nucleares 41,9% afirmou conviver com os seus avós todos os dias. Nas famílias 

monoparentais não houve resultados significativos, uma vez que apenas 7% dos pais 

pertence a este tipo de família. O mesmo cruzamento, desta vez em relação aos avós 

paternos, permitiu observar que os pais das famílias nucleares também conviviam com os 

seus avós “todos os dias”; no entanto, quer nas famílias nucleares, quer nas famílias 

monoparentais as variáveis de convívio de menor frequência (“raramente” e “nunca”) 

apresentaram percentagens ainda significativas. 

Atividades com os avós  

Tal como no caso dos alunos e das mães, também os pais afirmaram levar a cabo ativi-

dades com as avós maternas, comprovando-o as percentagens de respostas afirmativas 

mais altas. Quanto à seleção das atividades, foram sempre três as atividades mais apon-

tadas: “conversar”, “contar histórias de antigamente” e “tomar refeições”. 
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Assim, quando questionados sobre as atividades levadas a cabo com as avós maternas, 

os pais selecionaram, em maior frequência (49,7%), as atividades de “conversar”, “tomar 

refeições” (43,3%) e “contar histórias de antigamente” (42,3%). No caso dos avôs mater-

nos, as atividades são as mesmas, mas as percentagens de respostas afirmativas são 

mais baixas: “conversar” (41,7%), “contar histórias de antigamente” (31,7%) e, por último, 

com 29,3%, a atividade de “tomar refeições” (Gráfico 18). 
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Gráfico 18: Atividades com avós maternos (pais) 

Relativamente aos avós paternos (Gráfico 19), a situação repete-se, mas com frequên-

cias de respostas afirmativas ainda mais baixas (menos de 40%): “conversar” (avós: 

36%; avôs: 32,7%); “contar histórias de antigamente” (avós: 32%; avôs: 26%) e “tomar 

refeições” (avós: 24%; avôs: 16,3%). 
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Gráfico 19: Atividades com avós paternos (pais) 

À semelhança do que se verificou nas respostas dos alunos e das mães, a atividade que 

os pais afirmaram fazer menos com os avós foi a de “investigar”; contudo, registou-se 

uma exceção no caso dos avôs paternos, pois os pais afirmaram que as tarefas menos 

frequentes eram “TPC” e “levar a atividades”. 

Finalmente, uma baixa percentagem de pais respondeu levar a cabo outras atividades 

com os avós: apenas 4 pais (1,3%) o afirmaram. Registou-se, à semelhança do caso das 

mães, que as atividades mais apontadas foram as de “rezar” e “fazer trabalhos domésti-

cos”, com as avós maternas; com os avôs, os pais afirmaram “aprender a pescar” e a 

“fazer trabalhos de carpintaria”. 

Opinião sobre os avós – respostas dos alunos, mães e pais 

Aos alunos, mães e pais foi perguntado o que os avós eram para eles: se os considera-

vam os “historiadores/professores da família” ou se os viam como os “apoios naturais”; se 

eram os “parceiros das brincadeiras” ou se eram encarados como “conselheiros e guias” 

(Gráfico 20). Verificou-se, então, uma diferença entre as opiniões dos alunos e as das 

mães e dos pais: enquanto 181 alunos encaram, com maior percentagem de respostas 

afirmativas, os avós como os “apoios naturais”, o que representa 60,3%, mães e pais 

veem os seus avós como os “historiadores da família”, com percentagens de 57,3% e de 

49%, respetivamente. 
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Gráfico 20: Opinião sobre os avós 

De seguida, a opinião dos alunos recai na visão dos avós como os “conselheiros e guias” 

(46,3%), enquanto as mães e os pais os veem como os “apoios naturais” (mães: 46,3%; 

pais: 40%). Como terceira opção e, ao contrário das mães e dos pais, os alunos veem os 

avós como os “historiadores da família” (46%); já as mães e os pais, nesta terceira opção 

e com percentagens abaixo dos 50%, encaram os avós como os “conselheiros e guias”. 

O papel de “professores da família” surge assinalado com percentagens de respostas 

afirmativas entre os 25% e os 38%. Curiosamente, as duas gerações aproximam-se, 

quando assinalam com menor frequência os avós como os “parceiros das brincadeiras”. 

Esta opção foi a que registou menor número de frequências de respostas afirmativas nas 

amostras tanto dos alunos, como das mães e dos pais com 34,3%, 10,7% e 11,3%, res-

petivamente. 

Procedeu-se ainda ao cruzamento da variável da opinião dos alunos sobre os avós com 

as variáveis sexo e idade. Assim, a opção que registou percentagens de respostas afir-

mativas acima dos 50% em quase todas as faixas etárias (havendo apenas duas exce-

ções) foi a opinião de que os avós são considerados os “apoios naturais”, tendo-se verifi-

cado que 60,3% do total dos alunos manifestou esta opinião. Nas restantes opções, as 

percentagens de respostas afirmativas estiveram sempre abaixo dos 50%, tendo-se apu-

rado que a maioria das faixas etárias optou sempre pela resposta negativa; assim, a per-

centagem total de respostas afirmativas foi decrescendo: “conselheiros e guias”, com 

46,3%; “historiadores da família”, com 46%; “professores da família”, com 37,7% e “par-

ceiros das brincadeiras”, com 34,3%. 

Na opção de “historiadores da família”, foram as faixas etárias dos alunos mais velhos 
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(16 e 17 anos) as que registaram percentagens de respostas afirmativas mais altas; con-

trariamente, na opção de “parceiros das brincadeiras”, verificou-se que apenas as faixas 

etárias dos 8 e 9 anos é que responderam afirmativamente, o que é perfeitamente natu-

ral, uma vez que são os mais jovens que procuram os avós para as suas brincadeiras. 
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Gráfico 21: Os avós são apoios naturais  

Relativamente à variável do sexo, verificou-se também que a opinião de que os avós são 

os “apoios naturais” é aquela que apresenta um total de respostas afirmativas de 60,3%, 

com consenso entre raparigas e rapazes, uma vez que quer os alunos do sexo feminino, 

quer os do sexo masculino apresentaram percentagens de respostas afirmativas acima 

dos 50% (Gráfico 21). Este consenso voltou a verificar-se nas opções “historiadores da 

família”, “professores da família” e “parceiros das brincadeiras”, com percentagens de 

respostas negativas acima dos 50% e dos 60%, quer nos alunos do sexo feminino, quer 

nos do sexo masculino; no entanto, o mesmo consenso não se verificou na opção de 

“conselheiros e guias”, já que as alunas optaram pela resposta negativa (56,9%), enquan-

to os alunos optaram pela resposta afirmativa (52,4%).  

* 

Os avós surgem como uma mais-valia para a família como apoios naturais, assegurando 

rotinas e tarefas diárias; a influência das mães é predominante na maior proximidade e 

presença dos avós maternos, uma vez que estes, principalmente as avós, desempenham 

um papel mais significativo na vida dos netos. Contudo, não obstante esta prevalência da 

linha maternal, conclui-se que os avós (sejam maternos, sejam paternos) continuam pre-

sentes na vida dos netos, sendo esta presença mais incidente na vida dos netos mais 



Presença e papel dos avós: estudo de caso 81 

jovens. A questão da influência da proximidade geográfica no contacto entre avós e netos 

não parece significativa neste concelho, segundo a amostra do estudo, uma vez que avós 

e netos mantêm o contacto, apesar de viverem em localidades diferentes.  

Conclui-se, ainda, que a passagem duma geração e as transformações verificadas na 

estrutura da família condicionam a opinião sobre os avós, que passaram de historiadores 

da família, na opinião dos pais, a apoios naturais, segundo os filhos. Esta visão dos avós 

contraria o tradicional papel de parceiros das brincadeiras, o que nos permite concluir que 

os imperativos do quotidiano suplantaram a tradição. 
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4. Avós em lares 

Pretende-se, neste ponto, analisar em IPSS (estudo de caso) os cuidados que são presta-

dos a idosos fora da família e analisar a presença real e/ou virtual dos netos e dos bisne-

tos na vida dos avós/bisavós da terceira e quarta idades. 

Nenhum homem é uma ilha, sozinho em si mesmo; 
cada homem é parte do continente, parte do todo. 

 John Donne (poeta inglês seiscentista) 

* 

Procedimentos e limitações  

Em primeiro lugar procedeu-se ao contacto com a CMA, nomeadamente com a responsá-

vel pela Rede Social, de modo a dar conhecimento do estudo de caso e obter uma lista 

atualizada das instituições de apoio e assistência a idosos do concelho de Águeda. Na 

posse destes dados, foi utilizada uma entrevista semi-estruturada (Anexo 3) a ser aplica-

da em cada uma das instituições. Após a realização de um primeiro contacto com cada 

uma, procedeu-se então a uma deslocação ao local, a fim de aplicar a referida entrevista. 

Foi garantida a confidencialidade dos dados recolhidos que foram, posteriormente, trata-

dos através do programa Microsoft Office Excel 2007. A entrevista abordava os seguintes 

pontos: tipo de instituição; início de funcionamento da instituição e das respostas sociais; 

tipo de respostas sociais (centro de dia; centro de convívio, lar; SAD); número de clientes 

(total e por resposta social); média de idades; grau de dependência dos idosos; mensali-

dades; relação com a família (suporte familiar, proximidade geográfica, existência de 

netos/bisnetos; tipo de contactos; tipo de visitas e periodicidade); SAD (serviços prestados 

e frequência) e desenvolvimento de atividades. 

Foi ainda ponderada a possibilidade de entrevistar os idosos institucionalizados, no senti-

do de conhecer os contactos que mantêm com os seus familiares (nomeadamente com 

os netos) e saber se têm uma boa relação com eles; outro dos objetivos seria conhecer 

qual a frequência dos contactos estabelecidos e verificar se os idosos se sentem sozi-

nhos/abandonados ou satisfeitos com a sua institucionalização. Por limitações de tempo, 

estas entrevistas não foram levadas a cabo.  

Caracterização da amostra 

Existem no concelho de Águeda 18 instituições de assistência e cuidado a idosos, locali-
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zadas em quinze freguesias do concelho, assinaladas a amarelo no mapa da Figura 3: 

Aguada de Baixo, Aguada de Cima, Águeda (com três instituições), Barrô, Belazaima do 

Chão, Borralha, Fermentelos, Macinhata do Vouga, Óis da Ribeira, Préstimo, Recardães, 

Segadães, Travassô, Trofa e Valongo do Vouga (com duas instituições). 

 

Figura 3: Mapa das instituições do concelho de Águeda 

Das 20 freguesias do concelho, apenas 5 (assinaladas a vermelho no mapa da Figura 3) 

não dispõem de instituições de assistência e cuidado a idosos, a saber: Agadão, Casta-

nheira do Vouga, Espinhel, Lamas do Vouga e Macieira de Alcôba. 

As 13 instituições analisadas neste estudo têm a seguinte classificação: IPSS (3), IPSS de 

utilidade pública (8), IPSS equiparada (1) e cooperativa equiparada a IPSS para efeitos fis-

cais (1). A entrevista foi aplicada às diretoras técnicas das instituições da amostra. Não 

foi possível incluir no estudo cinco das instituições do concelho, uma vez que não se dis-

ponibilizaram a participar no estudo. 

Do total de instituições analisadas, a instituição mais antiga data de 1942 e a mais recen-

temente inaugurada data de 2002. A data de início de funcionamento das restantes insti-

tuições situa-se entre as décadas de 1960 e 1990. Contudo, a data de abertura da insti-

tuição nem sempre coincide com a data de início de funcionamento das respostas 

sociais; esta coincidência foi apenas registada em 2 instituições. Só a partir de meados 

da década de 1980 é que a maioria das respostas sociais teve o seu início.  

 As respostas sociais oferecidas pelas instituições estudadas integram o centro de dia, o 

centro de convívio, o lar e o SAD. Do total de instituições, há apenas uma que oferece 
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todas as respostas sociais; quanto às restantes, a oferta é diversificada – há quatro que 

oferecem apenas o centro de convívio; quatro das instituições oferecem a resposta de lar; 

oito oferecem o centro de dia e há um total de nove que disponibilizam o SAD. 

Apresentação e análise dos resultados 

No total das instituições contactadas, regista-se um total de 888 clientes que usufruem 

das diferentes respostas sociais, distribuindo-se do seguinte modo: centro de dia (215); 

centro de convívio (114); lar (179) e SAD, com o número mais elevado (290). 

Relativamente à idade dos clientes que procuram estas respostas sociais, verificou-se 

que a resposta social procurada por idosos mais jovens é o centro de convívio (procura-

do, na maioria, por idosos de 75-80 anos; registando, contudo, a frequência de clientes 

de 60-65 anos de idade e alguns até com menos de 60); o centro de dia, por seu turno, é 

maioritariamente procurado por idosos dos 75 aos 85 anos de idade (havendo exceções 

de idosos com menos de 65 anos outros com mais de 90). Em relação à resposta social 

do SAD, esta é maioritariamente procurada por idosos com idades compreendidas entre 

os 75 e os 85 anos de idade; por último, é a resposta de lar que é procurada por clientes 

mais idosos, com idades compreendidas entre os 80 e os 90 anos. Em termos de depen-

dência, verificou-se que há um total de 90 idosos acamados de entre o total das institui-

ções estudadas. 

No que diz respeito ao suporte familiar, este é generalizado; a maioria dos idosos institu-

cionalizados ou os que apenas usufruem dos serviços das instituições têm um suporte 

familiar satisfatório, tendo-se registado casos de suporte familiar insuficiente em apenas 

uma das instituições. Quanto à proximidade da família, a maioria dos idosos vive na 

mesma localidade da sua família; contudo, em 4 das instituições verificou-se que 50% 

dos idosos vivem na mesma localidade da sua família e 50% vivem afastados dela. 

Quantos aos contactos com a família, verificou-se que estes ocorrem (numa média de 

50%) ou na instituição ou em casa dos idosos; registou-se, no entanto, que em três insti-

tuições os idosos recebem visitas da família não só na instituição como também em casa. 

São os filhos dos idosos que mais os visitam (na maioria dos casos, fazem-no porque se 

dirigem à instituição a fim de liquidar a mensalidade). Estas visitas ocorrem, maioritaria-

mente, uma vez por semana; há, no entanto, casos de instituições em que os idosos 

recebem a visita de familiares apenas uma vez por mês; outros há que recebem visitas 

só em datas festivas ou nas férias. Apesar de todos os idosos terem netos, as suas visi-

tas são quase inexistentes, verificando-se apenas em 6 das instituições analisadas. 



Presença e papel dos avós: estudo de caso 85 

Relativamente ao SAD, os serviços prestados pelas instituições englobam o fornecimento 

de refeições (9 asseguram-no), a higiene pessoal (9), a higiene habitacional (9), a possi-

bilidade de fazer compras (6), a administração de medicamentos (7), o tratamento de 

roupa (7) e, em alguns casos (3), o transporte a consultas e a tratamentos. Neste âmbito, 

uma das instituições inventariadas está muito vocacionada para a reabilitação, assegu-

rando o serviço de fisioterapia ao domicílio.  

Das nove instituições que oferecem a resposta de SAD, cinco prestam-na todos os dias, 

enquanto quatro apenas a oferecem nos dias úteis. A maioria das instituições dirige-se à 

casa do idoso duas vezes por dia; há, contudo, instituições que oferecem a possibilidade 

de uma maior frequência dos serviços, de acordo com as necessidades dos idosos e com 

os pedidos dos familiares.  

No que diz respeito às atividades desenvolvidas pelas instituições inquiridas, todas afir-

maram participar nas “Tardes Seniores” (uma vez por mês) e na “Feira dos Produtos da 

Terra” (uma vez por ano), iniciativas organizadas pela CMA. As instituições que integram 

respostas sociais dirigidas a crianças (a grande maioria), nomeadamente, creche, infantá-

rio e atividades de ocupação dos tempos livres, promovem a intergeracionalidade com 

atividades comuns às duas gerações de modo a assinalar datas festivas como, por 

exemplo, o dia de S. Martinho (magusto; concurso de papas de abóbora), o natal, o dia 

de reis, o carnaval, os santos populares (marchas), o dia da criança, o dia dos avós, entre 

outras. Há ainda instituições que tentam recriar atividades tradicionais como a apanha da 

uva, a escarpelada ou a desfolhada beneficiando assim da sabedoria dos idosos e satis-

fazendo a curiosidade dos mais jovens.  

Relativamente ao desenvolvimento de atividades de voluntariado, verificou-se que numa 

das instituições analisadas há um grupo de senhoras que colaboram com a instituição 

quer na organização e desenvolvimento de atividades, quer no acompanhamento aos 

idosos. Estas senhoras (com 65-70 anos) ainda não usufruem das respostas sociais pois 

são perfeitamente autónomas e válidas; contudo, sabem que poderão vir a fazê-lo um 

dia, daí o seu contributo. 

O incentivo à prática de atividades dinâmicas e divertidas é uma preocupação na maioria 

das instituições; assim, numa das instituições contactadas, os idosos participam num bai-

le anual, organizado pela câmara municipal local, tendo para isso aulas de dança e 

ensaios frequentes. Quanto à atividade desportiva, esta está presente em todas as insti-

tuições; assim, a ginástica (com a frequência de uma ou duas vezes por semana) é uma 

das atividades que quase todas as instituições desenvolvem; com menor incidência, sur-
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ge a hidroginástica (apenas três instituições a referiram). Ainda no âmbito do desporto, há 

uma instituição que promove o Bócia, com participações ao nível nacional.  

No campo das artes, alguns idosos dedicam-se a trabalhos manuais, pintura, arte decora-

tiva, culinária, teatro e canto coral. Outros preferem dedicar o seu tempo aos jogos (car-

tas, puzzles, sudoku, jogo das diferenças, jogo do stop, entre outros). Há ainda os idosos 

que gostam de rezar o terço, ver televisão ou, simplesmente, conversar. Algumas institui-

ções têm o cuidado de promover serviços de manicure e cabeleireiro de modo a satisfa-

zer as necessidades dos clientes. 

A leitura é também uma atividade muito frequente nas instituições visitadas, quer com 

sessões de leitura por parte de voluntários, na própria instituição, quer através de deslo-

cações à biblioteca municipal para assistir a sessões organizadas para o efeito. Do ponto 

de vista pedagógico, são ainda organizadas palestras em algumas instituições sobre 

temas diversos. O dia-a-dia do idoso não se limita ao desenvolvimento de atividades no 

interior da instituição; as saídas ao exterior são também muito frequentes nas instituições 

do concelho possibilitando aos idosos visitas a museus, locais de interesse cultural, feiras 

e exposições.  

No que diz respeito às novas tecnologias da comunicação, apenas uma instituição dispõe 

de um “espaço Internet”, com cinco utilizadores (do centro de dia) que, através do uso do 

e-mail, contactam com idosos de outras instituições; numa outra instituição, foi referido 

que o acesso às TIC já se tinha verificado em anos anteriores; no entanto, era feito fora 

da instituição, em parceria com a junta de freguesia local.  

Este estudo permitiu apurar que as TIC não estão ainda firmadas na maioria das institui-

ções do concelho nem à disposição dos idosos que, por não quererem, não poderem ou 

não saberem, ainda não as usam para contactar com os seus familiares, nomeadamente 

com os netos ou com elementos da família que vivem longe da instituição, de suas casas 

ou no estrangeiro. Um dos fatores que condicionam a utilização das Tic por parte dos 

idosos é o seu baixo nível de escolaridade; no entanto, na maioria das instituições faltam 

o espaço e o devido equipamento. 

* 

Com a entrada na quarta idade, os idosos vão receber cuidados em instituições fora da 

família perdendo o contacto com os netos/bisnetos; os idosos institucionalizados ou 

aqueles que usufruem de outras respostas sociais recebem um atendimento cada vez 

mais personalizado, em virtude da melhoria dos recursos humanos e da necessidade de 

respostas eficazes sujeitas a um controlo de qualidade. Não obstante a infoexclusão a 
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que está votada a maioria dos idosos, as TIC podem contribuir para diminuir esse isola-

mento, aproximar os idosos dos restantes membros da família tornando mais fácil e mais 

suportável o seu envelhecimento e consequente afastamento. O que acontece é que os 

meios são ainda escassos em muitas instituições e a grande maioria dos idosos não está 

preparada nem sensibilizada para aderir às TIC. Por isso, seria do maior interesse que as 

instituições fossem dotadas de meios humanos e materiais que despertassem nos idosos 

(que quisessem ou pudessem) a curiosidade e a vontade de enveredar pelos caminhos 

das TIC, para se relacionarem com a família e outros.  
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Conclusão 

A crescente urbanização e as transformações verificadas na estrutura familiar atual têm 

vindo a alterar a dimensão da família como lugar de encontro, convívio, partilha, afeto e 

cuidado entre gerações. Os avós ocupavam um lugar de destaque no seio da família; 

hoje, encontram-se fora dela, por questões de saúde, imposições de ordem geográfica ou 

condicionantes do agregado familiar. A conjuntura familiar atual tem também dificultado a 

conciliação entre a conquista e a manutenção de uma carreira bem sucedida e um bom 

desempenho parental. Para a grande maioria dos pais, esta tarefa é quase impossível. 

As políticas nacionais não parecem ser muito amigas das famílias, uma vez que as 

mulheres portuguesas trabalham fora de casa, cada vez mais, e em horários incompatí-

veis com as rotinas diárias dos filhos. O emprego a tempo parcial não é ainda uma reali-

dade em Portugal e, se o fosse, seria um luxo a que a maioria dos portugueses não 

poderia atrever-se. No entanto, o estado social futuro terá de passar pelo apoio ao 

emprego-trabalho a tempo parcial para possibilitar os estudos prolongados aos jovens, a 

parentalidade às famílias, a desaceleração da vida ativa com meias reformas compatíveis 

com trabalho a meio-tempo. 

É neste contexto que os avós são chamados a participar, na prestação de apoio e de 

ajuda aos filhos, contribuindo para o pleno desenvolvimento dos netos. Uma vez que as 

funções dos avós estão inscritas na linha da solidariedade intergeracional, espera-se que 

os avós estejam disponíveis para acudir e ajudar a resolver situações de ordem afetiva e 

económica, servir de suporte social face às exigências do mundo do trabalho e servir ain-

da de complemento para o exercício das funções dos pais, confirmando-se a preponde-

rância do papel dos avós como apoios naturais. Contudo, a ação dos avós não deveria 

limitar-se a dar mimos aos netos ou a tomar conta deles. «Janelas» abertas para o pas-

sado (Sousa, 2006), os avós desempenham na família uma função essencial na constru-

ção da identidade dos netos com vista ao fortalecimento dos valores essenciais para uma 

autonomia e cidadania competentes. 

Os avós do século XXI vivem mais e melhor; podem (e devem) desempenhar um papel 

ativo na sociedade, descobrindo novos interesses e encetando novas “carreiras”. Apesar 

de o fenómeno do envelhecimento ser uma realidade global e incontornável para todos, 

pode ser encarado e vivido de formas bastante diversificadas por cada um. No século do 

envelhecimento, idosos da terceira (e da quarta) idade(s) podem vir a exercer o papel de 
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avós durante mais tempo e com mais qualidade de vida, mas nem todos estarão dispos-

tos a coajudar no desenvolvimento dos netos nem terão a disponibilidade e a capacidade 

para o fazer. Os avós da quarta idade, que vão receber cuidados em instituições fora da 

família, podem mesmo vir a perder o contacto com ela, inviabilizando qualquer tipo de 

relação.  

O envelhecimento demográfico surge como um dos grandes desafios que a sociedade 

portuguesa (e o mundo em geral) enfrenta e para o qual tem de encontrar respostas de 

modo a garantir uma sociedade inclusiva para todos. Os concelhos em geral e cada um 

com a sua marca própria poderiam tornar-se ”amigáveis para os idosos” (e para as famí-

lias) e, aderindo ao projeto das cidades amigas dos idosos, constituir uma rede de insti-

tuições de apoio aos idosos que, além do mais, poderiam criar mais espaços Internet e 

sensibilizar os idosos a utilizar e usufruir dos serviços e benefícios das TIC, em sintonia 

com o plano ”envelhecer bem na sociedade da informação”. 

A partir do estudo de caso, concluiu-se que no concelho de Águeda os avós continuam a 

ser vistos como uma mais-valia para a família, como os apoios «naturais e fundamentais» 

(art. 16.º da Declaração Universal dos Direitos Humanos) a quem se recorre diariamente. 

A influência das mães prepondera na maior proximidade e presença dos avós maternos, 

quer nas famílias nucleares, quer nas monoparentais. O convívio com os avós maternos, 

principalmente com as avós, prevalece na vida dos netos que constituem a amostra deste 

estudo. Contudo, não obstante este predomínio, concluiu-se que os avós maternos bem 

como os paternos continuam presentes na vida dos netos, mesmo vivendo em localida-

des diferentes, verificando-se que esta presença é mais incidente na vida dos netos mais 

jovens.  

Concluiu-se, ainda, que a passagem duma geração e as transformações verificadas na 

estrutura da família condicionam a opinião sobre o papel dos avós pois estes passaram 

de historiadores da família, na opinião dos pais, a apoios naturais, de acordo com os 

filhos. Os resultados deste estudo permitiram verificar que a atividade que todos os inqui-

ridos mais associam aos avós é a atividade de conversar: alunos oriundos de diferentes 

tipos de família, mães e pais foram unânimes em afirmá-lo.  

Curiosamente, o papel de parceiros das brincadeiras, tradicionalmente desempenhado 

pelos avós, foi o menos apontado por todos os inquiridos, o que permite concluir que as 

exigências do quotidiano atual suplantaram a tradição: avós e netos não têm tempo para 

brincar nem é isso que os pais pretendem pois o assegurar das refeições e a realização 

dos trabalhos de casa são mais urgentes. As implicações da passagem de uma geração 
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são também visíveis quando alunos, mães e pais elencam as atividades realizadas com 

os avós: para os primeiros, à atividade de conversar seguem-se-lhe as atividades de 

tomar refeições, contar histórias de antigamente e, finalmente, jogar/brincar; mães e pais, 

por seu turno, dão primazia à atividade de contar histórias de antigamente, em detrimento 

da de tomar refeições.    

O estudo de caso levado a cabo nas IPSS do concelho de Águeda revelou que, apesar de 

haver suporte familiar, o contacto entre a maioria dos idosos e a sua família (principal-

mente, os netos) não ocorre com a frequência desejada, sendo ainda insuficiente. As TIC 

poderiam contribuir para diminuir esse isolamento e aproximar os idosos dos restantes 

membros da família, apesar de ainda não estarem cimentadas nas IPSS do concelho de 

Águeda. 

Durante séculos, os mais velhos foram detentores de uma das grandes vantagens ineren-

tes à sua condição: a experiência. Hoje, dá-se menos importância à experiência e a 

juventude é particularmente almejada por todos. Contudo, perante configurações familia-

res tão diversificadas e complexas como as atuais, como poderão as famílias recusar a 

experiência, a sabedoria, a maturidade e a serenidade que os idosos possuem?  

Savater (2004: 66) alerta para o facto de ninguém querer ser pai «porque isso envelhece 

excessivamente». O que pensaremos, então, do tornar-se avó/avô? Aprendizagem de 

uma vida, apreciável e digna de honra, mas pouco valorizada atualmente, a velhice não é 

encarada como atributo positivo; é antes suplantada pela força, beleza e destreza dos 

mais jovens. Contudo, neste século do envelhecimento, parece mais razoável descobrir 

formas de aproveitar a experiência e a sabedoria da terceira e quarta idades.   

Espera-se que o campo das relações intergeracionais e, em particular, o estudo das rela-

ções entre avós e netos continuem a ser objeto de investigação, com abordagens em 

novos contextos e sob novas perspectivas. A relação avós-netos enfrenta os desafios da 

crescente longevidade e deverá continuar a adaptar-se às novas formas de família e aos 

novos estilos de vida. «Há que dizê-lo sem rodeios: o futuro está nos avós.» (Sampaio, 

2008: 240). 
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Anexos 

 
Anexo 1: Questionário aos alunos 

QUESTIONÁRIO AOS ALUNOS 

Destina-se a investigar “Estilos, funções e representações dos avós em Águeda”. O estudo insere-
se num projeto de investigação de Mestrado em Ciências da Educação na área de Formação Pes-
soal e Social da Universidade de Aveiro e é passado no Agrupamento de Escolas de Águeda e na 
Escola Secundária Marques de Castilho de Águeda. A tua colaboração é importante. A informação 
recolhida será tratada de forma anónima e confidencial. 

1. Anos de idade: __________ 

2. Ano de escolaridade: 3.º:� 4.º:�    5.º:�    6.º:�    7.º:�    8.º:�    9.º:� 10.º:�    11.º:�    
12.º:� 

3. Sexo:     Feminino:�     Masculino:� 

4. Localidade onde moras: ____________________ Concelho de:____________________ 

5. Com que avós convives/convivias mais?        maternos:�          paternos:�          nenhuns:� 

6. Os teus avós maternos vivem/viviam: na mesma localidade:�  noutra localidade:� 
Qual?______________________ 

7. Os teus avós paternos vivem/viviam: na mesma localidade:�   noutra localidade:� 
Qual?______________________ 

8. Estás/estavas com os teus avós maternos: (assinala apenas uma resposta)   

todos os dias:�   1 vez por semana:�   1 vez por mês:�   nas férias:�   raramente:�   nunca:� 

9. Estás/estavas com os teus avós paternos: (assinala apenas uma resposta) 

todos os dias:�   1 vez por semana:�   1 vez por mês:�   nas férias:�   raramente:�   nunca:� 

 

A partir desta questão podes assinalar mais do que uma resposta: 

10. Com quem vives:    mãe:�    pai:�    avó materna:�    avô materno:�    avó paterna:�    avô 
paterno:�                    irmãos:�    outro(s):� 
Quem?_______________________________________________ 

11. Que atividades fazes/fazias com os teus avós? (assinala com uma X) 

 avó materna avô materno avó paterna avô paterno 

jogar/brincar     

TPC     

tomar as refeições     

trabalhar     

investigar     

conversar     

ler histórias     

levar-me a atividades     
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contar histórias de antigamente     

outras     

Quais? 
 

    

12. Para ti, os teus avós são/eram:   

os historiadores da família (fazem a ligação com o passado):�      os professores da família (ensi-
nam o que sabem):�      

os apoios naturais (ajudam no que podem):�       os parceiros das brincadeiras:�    os con-
selheiros e guias:� 

    

Obrigada pela tua colaboração e disponibilidade. 

Maria de Fátima Ferrão Pires 

junho 2009 
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Anexo 2: Questionário aos Pais / Encarregados de Ed ucação (mães/pais) 

 

QUESTIONÁRIO AOS PAIS / ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

Destina-se a investigar “Estilos, funções e representações dos avós em Águeda”. O estudo insere-
se num projeto de investigação de Mestrado em Ciências da Educação na área de Formação Pes-
soal e Social da Universidade de Aveiro e é passado no Agrupamento de Escolas de Águeda e na 
Escola Secundária Marques de Castilho de Águeda. A sua colaboração e a do seu educando são 
importantes. A informação recolhida será tratada de forma anónima e confidencial.   

 

1. Anos de idade: __________ 

2. Escolaridade:     básico:�   secundário:�   médio:�   bacharelato:�   licenciatura:�   mestra-
do:�   doutoramento:� 

3. Sexo:     Feminino:�     Masculino:� 

4. Localidade onde mora: ____________________ Concelho de:_____________________ 

5. Quando era criança, com que avós convivia mais? 

maternos:�          paternos:�          nenhuns:� 

6. Os seus avós maternos viviam: na mesma localidade:�  noutra localidade:� 
Qual?_____________________ 

7. Os seus avós paternos viviam: na mesma localidade:�   noutra localidade:� 
Qual?_____________________ 

8. Estava com os seus avós maternos: (assinale apenas uma resposta) 

todos os dias:�   1 vez por semana:�   1 vez por mês:�   nas férias:�   raramente:�   nunca:� 

9. Estava com os seus avós paternos: (assinale apenas uma resposta) 

todos os dias:�   1 vez por semana:�   1 vez por mês:�   nas férias:�   raramente:�   nunca:� 

A partir desta questão pode assinalar mais do que u ma resposta: 

10. Com quem vive:    mulher:�    marido:�    mãe:�    pai:�    sogra:�    sogro:�   filho(s):� 

                                        outro(s): � 
Quem?__________________________________________________________ 

11. Que atividades fazia com os seus avós? (assinale com uma X)  

 avó materna avô materno avó paterna avô paterno 

jogar/brincar     

TPC     

tomar as refeições     

trabalhar     

investigar     

conversar     

ler histórias     
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levar-me a atividades     

contar histórias de antigamente     

Outras     

Quais? 
 

    

12. Para si, os seus avós eram/são:   

os historiadores da família (fazem a ligação com o passado):�      os professores da família (ensi-
nam o que sabem):�      

os apoios naturais (ajudam no que podem):�       os parceiros das brincadeiras:�    os con-
selheiros e guias:� 

    

Obrigada pela sua colaboração e disponibilidade. 

Maria de Fátima Ferrão Pires 

 junho 2009 
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Anexo 3: Guião de entrevista às IPSS 

ENTREVISTA 

Destina-se a investigar “Presença e papel dos avós: estudo de caso”. O estudo insere-se na ela-
boração da dissertação de Mestrado em Ciências da Educação na área de Formação Pessoal e 
Social da Universidade de Aveiro e é passado em instituições e associações de cuidados a idosos 
no concelho de Águeda. Toda a informação recolhida será tratada de forma anónima e confiden-
cial. 

1. Nome: __________________________________________________________________ 

2. Localidade: __________________________________________________________________ 

3. Classificação da instituição:  

IPSS: � IPSS (de utilidade pública): � IPSS (equiparada): � outra: � 

4. Data de início da atividade da instituição: ___________________________________  

5. Data de início de funcionamento das respostas sociais:  

centro de dia: � centro de convívio: � lar: �  SAD: �  

outro: � ________________________________________________________________ 

6. N.º de clientes:  

centro de dia:______ centro de convívio: ______ lar: ______ SAD: ______ outro: � 

7. Média de idades:      

7.1. centro de dia:______  

menos de 60 anos:�     60-65:� 65-70:�     70-75:� 75-80:�     80-85:� 85-90:�     
90-95:� mais de 90 anos:�    

7.2. centro de convívio: ______  

menos de 60 anos:�     60-65:� 65-70:�     70-75:� 75-80:�     80-85:� 85-90:�     
90-95:� mais de 90 anos:�    

7.3. lar: ______  

menos de 60 anos:�     60-65:� 65-70:�     70-75:� 75-80:�     80-85:� 85-90:�     
90-95:� mais de 90 anos:�  

  7.4. SAD: ______ 

menos de 60 anos:�     60-65:� 65-70:�     70-75:� 75-80:�     80-85:� 85-90:�     
90-95:� mais de 90 anos:�    

8. Grau de dependência dos clientes: acamados: _________ outro: _____________  

9. Comparticipações/mensalidades: 
_______________________________________________________________________ 

10. Família:  

10.1. suporte familiar: sim: � não: �  

10.2. família: mesma localidade: �  noutra localidade: � 
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10.3. netos: sim � não � 

11. Contactos com família:  

11.1. sim: � não: �  

11.2. na instituição: � em casa: � via internet: �  

Obs.: ___________________________________________________________________ 

12. Visitas:  

12.1. na instituição: filhos: �   nora/genro: �   irmãos: �   netos: �   

outros: � _______________________________________________________________   

12.2. em casa: filhos: �   nora/genro: �   irmãos: �   netos: �   

outros: � _______________________________________________________________ 

13. Frequência das visitas:  

13.1. na instituição:  

todos os dias: �   1 vez por semana: �   1 vez por mês: �  

nas férias: �   raramente: �   nunca: � nas datas festivas: � 

13.2. em casa:  

todos os dias: �   1 vez por semana: �   1 vez por mês: �    

nas férias: �   raramente:�   nunca: � nas datas festivas: � 

14. Serviço de apoio domiciliário (SAD):   

14.1. atividades/serviços prestados: fornecimento de alimentação: �    

higiene pessoal: �  

higiene habitacional: �  

fazer compras: �    

fornecimento de medicamentos: � 

tratamento de roupa: �   

outros: �  __________________________________  

14.2. Frequência do apoio: só dias úteis: � todos os dias: � 

1 x dia: �   2 x dia: �   3 x dia:� 

outro: �  ________________________________________ 

15. Desenvolvimento de atividades:   

15.1. sim: � não: � 

Quais? ________________________________________________________________________ 

Obrigada pela sua colaboração e disponibilidade. 
Maria de Fátima Ferrão Pires 

setembro 2010 


