
 
OS AVÓS  

ENSINAM-NOS A CRESCER 

 
 

As famílias precisam umas das outras.  
Os pais precisam dos seus pais.  

 
Talvez seja altura de cada geração compartilhar as suas preocupações com as 

outras. As crianças que têm o privilégio de se relacionarem com os avós, tios e primos 
estão em vantagem em todos os campos. A oportunidade de experimentar muitos 
modelos de aprendizagem sobre a vida aumenta o potencial da criança. Os pais 
oferecem aos filhos uma base firme, mas os avós e os tios oferecem opções. A sua 
presença implica um passado importante, e aquilo em que acreditam pode tornar-se 
uma parte dos sistemas de crenças familiares. Hoje em dia, todos nós temos fome de 
valores. As crenças religiosas e os valores étnicos têm sido subestimados na nossa 
sociedade tão heterogénea. Há demasiadas famílias para quem os valores estão em 
risco. Quem mais senão os avós pode ajudar a mantê-los vivos? 
 

Os avós conseguem transmitir aos netos as tradições e as expectativas 
familiares. Sempre que lhes contam uma história do passado, estão a dar-lhes um 
sentido de toda uma nova dimensão. A nossa cultura e os nossos valores são muitas 
vezes mais facilmente transmitidos pelos avós. 
 

A família e as tradições culturais podem ser uma base importante para a auto-
imagem da criança. 
 

Os avós e os outros membros da família dão um sentido de continuidade aos 
jovens pais. 
 

Ao proporcionar esta continuidade, os avós deverão lembrar-se de que os netos 
aprendem mais com os modelos que vêem do que com os conselhos que ouvem.  
 

Embora os avós possam trazer a sabedoria da experiência e uma visão mais 
objectiva das questões da criança, devem respeitar em primeiro lugar as preocupações 
dos pais. 
 

A dádiva mais importante que os avós podem conferir é um amor incondicional 
e desinteressado. Eles podem apreciar todo o encanto de uma criança. Podem também 
proporcionar uma continuidade de comportamentos, de ritmos, de modos de agir que 
já são familiares à criança. Diferentemente das pessoas estranhas que cuidam da 
criança, os avós são como uma extensão dos pais. Os avós mostram à criança os 
ideais a atingir; transmitem-lhes os sonhos e os objectivos familiares. Os pais têm de 
lhes mostrar como lá chegar.  
 

Os avós são o laço vital da continuidade. 
 

Extractos de “O Grande Livro da Criança”, Berry Brazelton, Editorial Presença 
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