
II Congresso Português de Demografia. “Netos e Avós: A Matriliniaridade dos 
Afectos” – Stella António 

1 

Netos e Avós: A Matriliniaridade dos Afectos 

 

Resumo da comunicação 

A população portuguesa apresenta, nos dias de hoje, uma estrutura 

envelhecida, e pela primeira vez na sua história, a população idosa passou a 

ser mais numerosa do que a população jovem. Assim, e face ao número cada 

vez maior de indivíduos a alcançar idades cada vez mais avançadas, origina-se 

por um lado, potencialmente, uma maior convivência intergeracional e acentua-

se, por outro, a importância cada vez maior da solidariedade entre as gerações.    

A comunicação incidirá sobre a apresentação dos resultados obtidos pela 

aplicação de um inquérito por questionário a alunos universitários sobre as 

relações que estes estabelecem com os seus Avós e que tipo de solidariedade 

têm para com estes. Na análise dos dados faz-se a diferenciação entre os Avós 

Maternos e os Avós Paternos e, nos dois casos, entre as Avós e os Avôs. 

A comunicação que se apresenta centra-se, pois, na temática da velhice e das 

relações intergeracionais e particularmente nas relações que os jovens 

estabelecem com os seus avós.  

 

Palavras-chave: Relações Intergeracionais, Netos, Avós, Família, 

Envelhecimento  

 

1. ENQUADRAMENTO GERAL  

Os estudos sobre os avós que se têm realizado nos últimos sessenta anos 

têm-se centrado especialmente nos EUA. A pesquisa tem acompanhado os 

efeitos das grandes mudanças sociais sobre a estrutura das famílias, 

redefinindo e aperfeiçoando o objecto de estudo e os métodos de investigação 

e ganhando uma progressiva autonomia, no seio da Sociologia da Família, 

cujas contribuições se têm cruzado e fertilizado, sem porém, terem ainda 

alcançado uma maturidade teórica suficiente. Neste quadro, especialmente em 

Portugal1, onde este tipo de pesquisa escasseia, a prioridade parece dever ser 

                                                 
1 De referir os estudos de caso realizados por: Ana Alexandre Fernandes que realizou um 
inquérito a estudantes universitários, com o objectivo de recolher informação sobre a forma 
como se estabelecem as trocas e se desenrolam as sociabilidades entre três gerações (Avós – 
Primeira Geração, Pais – Segunda Geração e Netos – Terceira Geração) da mesma família cf. 
Fernandes, Ana Alexandre – Velhice e Sociedade, Lisboa: Celta Editora, 1997, pp. 75-103, ou 
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a multiplicação de estudos de caso, como o presente, feitos segundo critérios 

que assegurem a comparabilidade com os já produzidos noutros pontos do 

mundo e designadamente nos Estados Unidos, com o objectivo de se vir a 

poder derivar daí conclusões teóricas de relevância geral. Apresentam-se de 

seguida, alguns exemplos de investigações feitas sobre as percepções, 

atitudes, relações e significações que os netos têm dos avós, de acordo com as 

várias dimensões, que a seguir se ilustram:    

 

1.1. Sobre as atitudes dos netos para com os Avós 

 

� No estudo realizado por Robertson (1976)2, em que inquiriu 86 

jovens de ambos os sexos, com idades compreendidas entre os 

18 e os 26 anos, verificou que os inquiridos tinham para com os 

avós atitudes muito favoráveis, que gostavam muito dos avós ou 

que gostavam muito de estar com eles. Deste estudo, emergem 

duas grandes conclusões:  

1ª. – Os netos não vêem os avós como antiquados (old-

fashioned) nem sentem que devam estar fora de contacto, mas, 

antes, que eles são uma importante fonte de influência; 

2ª. – Os netos sentem que têm responsabilidades para com os 

avós no sentido de providenciar apoio emocional, ajuda palpável e 

evidente, e tempo significativo em conjunto. 

 

1.2. Sobre as relações que os netos estabelecem com os Avós 

 

� No estudo realizado por Hartshorne e Manaster (1982)3, em que 

entrevistaram 178 jovens adolescentes, sobre as relações que 

                                                                                                                                               
o de Mara do Carmo Rocha que realizou um inquérito a mães com filhos entre os 0 e os 5 
anos, no Concelho de Chaves, sobre as relações que os avós maternos e paternos 
estabelecem com os netos, cf. Rosa, Mara do Carmo de Jesus – A Importância da Relação 
Avós/Netos (Dissertação de Mestrado em Promoção/Educação para a Saúde apresentada na 
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em 1999).    
2  Robertson, J. F. “Significance of grandparents: Perceptions of young adult grandchildren” in 
The Gerontologist, 16(2), 1976, pp. 137-140.    
3  Hartshorne, T.S. & Manaster, G. J. “The relationship with grandparents: Contact, importance, 
role conceptions” in International Journal of Aging and Human Development, 15, 1982, pp. 233-
245.    
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tinham com os avós, verificaram que as avós maternas eram 

vistas como as mais importantes de todos os avós4.  

Mais de metade dos inquiridos (51,1%) sentem que são 

importantes para os avós e que estes os apreciam. Apenas 4% 

foram neutros na importância da relação e, 2 inquiridos (1,1%) 

referiram que a relação não era importante.          

 

� No estudo realizado por Matthews e Sprey (1985)5, no qual foram 

questionados 132 adolescentes, sobre as suas relações com 

cada um dos avós, os autores verificaram que as relações que se 

estabelecem entre os netos e os avós são influenciadas pela 

proximidade física e pela relação que os pais estabelecem com 

os seus progenitores.  

 

� No estudo realizado por Kennedy (1992)6, a 391 jovens 

universitários, sobre a qualidade das suas relações com os avós, 

os resultados obtidos estão associados às relações muito bem 

sucedidas entre netos e avós. Assim, os jovens referiram como 

qualidades: 

- Elevado grau de proximidade;  

- Forte percepção de que os avós os conhecem muito bem; 

- Forte percepção de conhecerem os avós; 

- Percepção de que os avós são uma influência muito importante  

   nas suas vidas; 

- Relação muito directa, que é apoiada pelos pais.    

 

 

 

 
                                                 
4  Estes resultados, também, foram obtidos por outros investigadores, nomeadamente, por 
Willmott e Young (1960), por Hoffman (1978), por Matthews e Sprey (1985) e, por Roberto e 
Stroes (1992), - Cit por Kornhaber, Arthur – Contemporary Grandparenting, 
California/London/New Delhi: Sage Publications, 1996, p. 31. 
5 Mathews, S. H. & Sprey, J. “Adolescent’s relationships with grandparents: An empirical 
contribution to conceptual clarification” in Journal of Gerontology, 40, 1985, pp. 621-626.  
6 Kennedy, G.E., “Quality in grandparent-grandchild relationships” in International Journal of 
Aging and Human Development, 35(2), 1992, pp. 83-89. 
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1.3. Sobre o significado dos avós na vida dos netos 

 

� No estudo realizado por Roberto e Stroes (1992)7, em que 

investigaram o significado dos avós na vida dos adolescentes, os 

autores referem que os jovens consideram que os avós exercem 

influência no ensino e no modelar de valores (sexuais, religiosos, 

políticos, etc.). 

 

Apesar de o que ficou dito parecer enquadramento suficiente para o estudo 

empírico realizado, pareceu-nos oportuno acrescentar um breve apontamento 

sobre como se apresenta, do ponto de vista demográfico, o fenómeno do 

envelhecimento, em Portugal.   

 

2. NOTAS SOBRE O ENVELHECIMENTO DEMOGRÁFICO EM PORTUGAL:  

 

O Contexto Demográfico 

Portugal apresenta, nos dias de hoje, uma estrutura populacional envelhecida8, 

que se expressa pelo aumento da percentagem relativa de indivíduos com 659 

e mais anos de idade no conjunto da população total.  

Nos últimos sessenta anos, a proporção da população com mais de 65 anos 

mais do que duplicou. Representava 6,5%, em 1940, passando para 16,4%, 

em 2001. Este aumento deu-se, principalmente10, pelo decréscimo da 

população com menos de 15 anos, que, inversamente, no mesmo período de 

tempo, passou de 32,1% para 16,0%11. Assim, em seis décadas, a estrutura 

etária da população portuguesa sofreu uma grande alteração, passando de 
                                                 
7  Roberto, K. A. & Stroes, J., “Children and Grandparents: Roles, influences and relationships” 
in International Journal of Aging and Human Development, 34(3), 1992, pp.227-239. 
8 “ A população portuguesa, que começou por manifestar “envergonhadamente” sintomas de 
envelhecimento das estruturas etárias, viu, com a entrada nos anos 80, esses sinais ganharem 
fulgor estatístico. O tema “envelhecimento da população” tornou-se por isso, uma referência 
central da sociedade portuguesa”, Rosa, Maria João Valente e Vieira, Cláudia – A População 
Portuguesa no século XX, Lisboa: ICS, 2003, p. 114. 
9 Considerou-se a idade de 65 anos para delimitar os indivíduos idosos, por ser a idade de 
entrada para a reforma. Consideram-se jovens os indivíduos que tenham menos de 15 anos. A 
população activa compreende os indivíduos entre os 15 e os 64 anos de idade.   
10 Principalmente, dado que o aumento da proporção dos indivíduos com mais de 65 anos, 
também, poderá beneficiar do decréscimo da população em idade activa. Situação que se 
prevê ocorrer a partir de 2010. INE – O Envelhecimento em Portugal, Situação demográfica e 
sócio-económica recente das pessoas idosas, Lisboa: INE, 2002, p. 7-12. 
11 Os dados apresentados foram retirados de Rosa, e Vieira (2003) op. cit.,  p.107. 
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uma população jovem para uma população envelhecida, em que se registou 

um decréscimo de 33% dos jovens com menos de 15 anos e, um aumento de 

240% da população com mais de 65 anos.      

 

O envelhecimento populacional deriva de uma de três razões principais12: 

 

1. A primeira consiste no envelhecimento natural do topo13, resultante do 

acréscimo da percentagem da população idosa, em consequência de 

tendências demográficas endógenas normais. O acréscimo do número de 

indivíduos com 65 e mais anos resulta, da baixa da taxa de mortalidade e da 

mortalidade infantil com consequente aumento da esperança de vida à 

nascença, resultado do avanço da medicina e de melhores condições de 

vida (melhores condições sanitárias e higiénicas, melhor alimentação, entre 

outras)14.  

 

2. Uma segunda razão, refere-se ao envelhecimento artificial do topo, que 

acrescenta à primeira, a concentração de idosos em regiões 

particularmente atraentes, devido, entre outras causas, às boas condições 

climáticas e existência de serviços especializados15, ou ainda, devido às 

                                                 
12 António, Stella “Envelhecimento Demográfico ou populacional” in Carmo, Hermano (coord.) – 
Problemas Sociais Contemporâneos. Lisboa, Universidade Aberta, 2001, pp.133-146  
13 O envelhecimento no topo, em Portugal, iniciou-se a partir de 1940, por efeitos do recuo 
lento da mortalidade, e acentua-se a partir de 1970. Cf. Fernandes, Ana Alexandre – Velhice, 
Envelhecimento Demográfico e Relações Intergergacionais – Dissertação de Doutoramento em 
Demografia apresentada na Faculdade de Ciências Socais e Humanas da Universidade Nova 
de Lisboa, 1995, p. 101.  
14 Em sessenta anos, verificou-se um aumento muito significativo da esperança de vida à 
nascença quer para a população masculina como para a feminina. Assim, para os homens a 
esperança de vida à nascença, passou de 48,6 anos para 73,5 entre 1940 e 2001, 
respectivamente. Houve, portanto, um acréscimo de 34,9 anos, no período referido. A 
esperança de vida à nascença para a população feminina, entre 1940 e 2001, passou de 52,8 
anos para 80,3 anos, respectivamente. No período em análise, o acréscimo do número de anos 
para as mulheres foi de 27,5 anos. Também a esperança de vida aos 65 anos para os homens 
e mulheres teve alterações significativas. Para os homens, entre 1940 e 2001, passou de 10,8 
anos para 15,7 anos. Ou seja. Um indivíduo do sexo masculino que em 1940 tivesse 65 anos 
podia esperar viver, em média, mais 10,8 anos, em 2001 o número médio de anos passou para 
15,7 anos. Para a população feminina o número passou de 12,5 anos para 18,9 anos, no 
período em análise. Os dados relativos à esperança de vida à nascença, e aos 65 anos, por 
sexos, foram retirados do site do INE: www.ine.pt.     
15 A presença e intensidade destes e outros factores, exógenos às normais tendências 
demográficas, tem por paradigma o caso da Florida – que, por isso mesmo, tem constituído um 
verdadeiro laboratório de pesquisa, como antevisão do que virá a ser, a curto prazo, a estrutura 
de idades da população dos E.U.A. e as de outros países desenvolvidos. 
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migrações, quer internas quer internacionais, dado serem os jovens que 

maior tendência têm para migrar.  

 

3. Por fim, há a considerar o envelhecimento natural na base, resultante da 

quebra da natalidade e da fecundidade característica de sociedades 

urbanas e industriais, com a consequente redução progressiva da camada 

mais jovem, no total da população. 

A baixa da taxa da natalidade resultou de múltiplos factores, como, por 

exemplo, o avanço da medicina, melhores condições de vida, baixa da 

mortalidade infantil, maiores habilitações literárias da mulher, maior 

participação da mulher na vida activa, ao aumento da idade média à data do 

primeiro casamento e uso de métodos de contracepção16. 

 

O envelhecimento da população para além das alterações que originou ao nível 

da estrutura etária teve, também, repercussões ao nível da estrutura da família. 

Assim, no âmbito da pesquisa realizada, que como já foi referido, se centra na 

temática das relações entre netos e avós, iremos analisar as alterações 

ocorridas na estrutura da família17 portuguesa entre 1940 e 2001, que 

influenciaram as relações intergeracionais. 

 

A estrutura da família, nos últimos sessenta anos, quer ao nível da sua 

dimensão como complexidade, sofreu mudanças significativas, podendo-se 

considerar, esquematicamente, três fases principais18: 

 

 

                                                 
16 Para uma análise mais detalhada sobre as alterações verificadas no comportamento perante 
a fecundidade e consequente desenvolvimento das estruturas familiares cf. O Inquérito à 
fecundidade e família, realizado pelo INE, no âmbito do programa “Fecundidade e Família” da 
Comissão Económica para a Europa das Nações Unidas. INE – Inquérito à fecundidade e 
família 1997. Dados Definitivos., Lisboa, INE, 2001. 
17 A noção de família aqui utilizada é o conceito empregue pelo Censo de 2001para família 
clássica: “Conjunto de indivíduos que residem no mesmo alojamento e que têm relações de 
parentesco (de direito ou de facto) entre si, podendo ocupar a totalidade ou parte do 
alojamento. Considera-se também como família clássica qualquer pessoa independente que 
ocupa uma parte ou a totalidade de uma unidade de alojamento. Os empregados domésticos 
residentes no alojamento onde prestam serviço são integrados na respectiva família, INE – 
Censos 2001-Resultados Definitivos: XIV Recenseamento Geral da População e o IV 
Recenseamento Geral da Habitação, Lisboa: INE, 2002, p. xxv.       
18 Rosa e Vieira (2003), op. cit. pp. 62 – 78. 
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1ª. De inicio do século XX até aos anos 40, 

 Esta fase é caracterizada por elevados níveis de celibato19, casamento tardio e 

forte importância do casamento em matéria de constituição de uma nova 

família.    

A economia deste período é caracterizada pelo predomínio do sector agrícola, 

e em que a propriedade fundiária detinha um papel de destaque na economia 

familiar. Assim, nesta lógica, os jovens que quisessem contrair matrimónio só o 

poderiam fazer quando existissem as condições de independência económica 

que a posse de terra facultava; para quem não a detivesse, o casamento 

tornava-se mais difícil.  

 

2ª. De meados do XX até meados dos anos 70   

Nesta fase verificou-se um aumento dos níveis de fecundidade, casamento 

precoce e uma forte relação entre o casamento e a procriação.    

A saída dos jovens para a cidade ou para países estrangeiros20 permitiu-lhes 

uma maior independência financeira e facilitou-lhes a constituição de novas 

famílias, pelo casamento. Situação, também, facilitada pelo estado da 

economia que nesta altura estava em expansão, sendo considerada como a 

“década de ouro do crescimento económico”.    

 

3ª. De meados dos anos 70 até 2001 

Fase que se caracteriza por um aumento da idade à data do primeiro 

casamento, aumento do número de divórcios, enfraquecimento da relação 

                                                 
19 Até 1940 as percentagens das pessoas com o estado civil de solteiro mantiveram-se 
próximas dos 60%, número que se altera para 37% em 2001. A percentagem de solteiros é 
mais representativa no sexo feminino do que no masculino, situação que verifica com maior 
acuidade quando se analisam os níveis do celibato definitivo (relativo aos indivíduos com mais 
de 50 anos que na sua maioria não contrairão matrimónio), por exemplo, de 1900 a 1960, a 
percentagem de mulheres que se mantiveram solteiras até aos 50 anos variou entre 16% e 
21%, no caso dos homens a percentagem variou entre os 11% e os 13%. Como refere o Prof. 
Óscar Soares Barata “É interessante o maior número de indivíduos do sexo feminino entre os 
solteiros deste grupo, mas deve ser apreciado tendo em conta o facto de a incidência diferente 
da mortalidade sobre os indivíduos dos dois sexos tender a acentuar o desequilíbrio a favor 
das mulheres.” Cf. Barata, Óscar, Soares – Introdução à Demografia, Lisboa, ISCSPU, 1968, p. 
169.   
20 Para uma análise mais aprofundada sobre estas questões cf. Barata, Óscar Soares “A 
emigração e o êxodo rural em Portugal “ in Boletim das Sociedade de Geografia, Jan. Março, 
Abril – Junho, 1975,pp. 37-69.  
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entre casamento/ constituição da família/procriação e complexificação das 

estruturas familiares.  

As mudanças verificadas neste período tiveram origem da fase anterior, mas, 

os seus reflexos sentiram-se mais intensamente no período em análise. Para 

estas alterações contribuíram a alteração do regime político, o reforço da 

ligação de Portugal com o exterior; a abertura efectiva da economia portuguesa 

ao exterior; a maior concentração urbana em detrimento das áreas rurais; o 

aumento do nível de escolarização, a elevação das qualificações profissionais, 

tanto masculinas como femininas, e a crescente inserção da mulher no 

mercado de trabalho.    

 

Em síntese, para Portugal e para o que aqui nos interessa, quanto à estrutura 

das famílias portuguesas, entre 1940 e 2001, o número médio de pessoas por 

família até meados dos anos 50 não sofreu grandes oscilações variando entre 

4,1 e 4,3 pessoas e a partir de 1950 até 2001, o número médio de pessoas por 

família foi sempre diminuindo, passando de 5,2 para 2,8 pessoas, 

respectivamente. Consequentemente, a composição das famílias segundo o 

número de indivíduos sofreu alterações acentuadas. Assim, em 1940 os 

agregados familiares mais numerosos (com 5 ou mais pessoas) representavam 

28,4% e os menos numerosos (com 1 pessoa) representavam 7,8%. Em 2001 

inverte-se a situação, os agregados menos numerosos passam a ser mais 

representativos (17,3%) do que os mais numerosos (9,5%), o que 

necessariamente reflecte sobre as relações intergeracionais directas. Estas 

circunstâncias demográficas, bem como, as acima apontadas, não podem 

deixar de estar presentes na ponderação dos resultados empíricos obtidos pelo 

estudo que se segue, que aliás, confirma estas tendências e traços evolutivos 

que se reflectem directamente na amostra estudada.         

 

2.1. Amostra 

A amostra21 é constituída por 23 alunos universitários (13 indivíduos dos sexo 

feminino e 6 do sexo masculino), com idades compreendidas entre os 19 e os 

24 anos.  

                                                 
21 Esta amostra foi retirada do universo de estudo constituído por 232 alunos do ensino 
superior, da Escola Superior de Educação Jean Piaget de Almada e do Instituto Superior de 
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2.1.1. Caracterização da amostra 

A média de idades dos inquiridos é de 21 anos, sendo a idade mínima de 19 

anos e a máxima a de 24 anos. Tanto nos inquiridos do sexo masculino como 

do feminino os grupos etários predominantes são os dos 21 e 22 anos, 

representando 33,3% e 47,1%, respectivamente. Sendo o grupo etário entre os 

23 e 24 anos o que apresenta menor proporção, com 16,7%, no caso dos 

inquiridos do sexo masculino e 17,6%, no caso do sexo feminino.  

 

3. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

De seguida apresentam-se os resultados obtidos pela aplicação do inquérito 

por questionário aos jovens estudantes do ensino superior com as respectivas 

questões. 

 

3.1. Alguma vez viveu (mesmo que temporariamente) com algum(s) dos 

seus Avós? 

Dos 23 inquiridos, 14 (60,9%) viveram com os Avós e 9 (39,1%) nunca 

viveram. Dos que viveram com os avós, verifica-se que o fizeram mais com os 

avós maternos 7 (50%) do que com os paternos 2 (14,3%). Apenas 4 (28,7) 

viveram com os avós maternos e com os paternos, e, 1 (7,1) apenas com as 

avós (avó materna e avó paterna). Da análise individual, verifica-se que os 

netos viveram mais com a avó materna 12 (52,2%), seguindo-se o avô materno 

11 (47,8%) e, menos com a avó paterna 8 (34,8) seguindo-se o avô paterno 7 

(30,4%).  

 

3.2. Se respondeu sim, em que situação? 

A resposta a esta questão era de escolha múltipla, podendo os inquiridos 

escolher todas as opções apresentadas.  

Dos que responderam ter vivido, ou que ainda viviam com os avós, verifica-se 

que a situação “quando era pequeno” foi a aquela que ocorreu mais vezes e, 
                                                                                                                                               
Ciências Sociais e Políticas (distribuídos por todos os anos de todas as licenciaturas). Para a 
selecção da amostra foi estabelecida como pré-condição, o facto de os inquiridos terem os 4 
avós vivos. Esta cláusula de inclusão visa garantir que, em todos os casos examinados, haja 
representação de avós do lado materno e paterno, cujas imagens respectivas podem 
apresentar diferenças, em função, desta variável. Ou seja, tomou-se em conta a possibilidade 
(sob forma de hipótese prévia) de as imagens dos avós poderem variar consoante pertencerem 
ao lado materno ou paterno da família.   
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com todos os avós, contudo, a maior proporção é registada nos avós maternos 

com 50%, do que nos paternos e, entre estes foi com os avôs paternos que os 

inquiridos menos o fizeram. De realçar o facto de 2 dois netos viverem com os 

avós maternos em casa dos pais.  

 

3.3. Que tempo concede aos Avós? 

Da análise relativa ao tempo que os netos concedem aos avós verifica-se que 

a resposta mais representativa é “Pouco Tempo”. Contudo, comparativamente 

são às avós paternas que os jovens concedem menos tempo 56,5%, situação 

que é menos representativa nas avós maternas 47,8%. No caso dos avôs, os 

netos concedem menos tempo ao avô paterno 52,2% comparativamente aos 

avôs maternos 47,8%.  

O “muito tempo” é a segunda resposta mais representativa, contudo, é muito 

mais significativa no caso dos avós maternos, com 26,1% para as avós e 

21,7% para os avôs, do que no caso dos avós paternos em que apenas 

representa, em ambos os casos, 8,7%.  

      

Numa análise de conjunto, pode concluir-se que os jovens consideram que 

concedem pouco tempo aos avós. Contudo, comparativamente, concedem 

mais tempo aos avós maternos o que aos avós paternos e, dos quatro avós, a 

avó materna é aquela a quem os netos consideram que concedem mais tempo.  

 

3.4. Tipo de relações tem para com os Avós? 

Da análise ao tipo de relações que os inquiridos estabelecem com os seus 

avós maternos e avós paternos verifica-se que comparativamente, as relações 

mais afectuosas são com as avós maternas (95,6%), constatando-se que este 

tipo de relação é menos sentido em relação ao avô paterno (65,3%). As 

relações mais “respeitosas” são mais representativas no caso dos avós 

paternos (21,7%) do que nos avós maternos, ainda que, este tipo de relação 

seja mais representativo no caso do avô do que no da avó em que representam 

13.0% e 4,4%, respectivamente.  

De realçar, ainda, que os netos mantêm relações indiferentes para com a avó 

paterna representando 8,7% e para com o avô paterno 13,0%. Situação que 

não se verifica para nenhum dos avós maternos.  
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3.5. Regularidade com que vê os Avós? 

Relativamente à regularidade com que os netos vêem os Avós, verificou-se 

que, os netos vêem com maior regularidade os avós maternos do que os avós 

paternos, sendo no caso dos primeiros, “semanalmente” e”diariamente”, 

representando 34,7% e 26,1%, respectivamente e, no caso dos avós paternos “ 

mensalmente” e “diariamente”, representando 47,8% e 21,7%, 

respectivamente. Anualmente é a situação menos frequente para todos os 

avós.  

 

3.6. Em que situação vê os Avós?  

É durante as férias que os inquiridos mais vêm os avós, situação mais 

frequente no caso dos avós paternos do que no dos avós maternos, facto que 

ocorre à maior proximidade residencial que os netos têm relativamente aos 

avós maternos. De referir que o “outro” reporta a situações de visita de fim-de-

semana, uma vez que muitos dos jovens estudantes apenas residem na região 

de Lisboa durante a semana e que vão passar os fins-de-semana a casa.    

 

3.7. Procura os Avós? 

Relativamente à pergunta se procurava os avós, verifica-se que 

maioritariamente todos os inquiridos respondem que o fazem, representando 

82,6% no caso da avó e do avô, maternos e 73,9% no caso das avós paternas 

e 69,5% nos avôs paternos. Contudo, comparativamente, procuram mais os 

avós maternos do que os paternos, nestes últimos, os menos procurados são 

os avôs. 

3.7.1. Se procura, qual é o motivo? 

Globalmente, o motivo que leva os inquiridos a procurar os avós é o “pedir 

conselhos” sendo o “pedir ajuda material” a resposta menos frequente.  

Verifica-se que é à Avó Materna que os netos (57,9%) mais recorrem para 

“pedir conselhos”, sendo à Avó Paterna aquela que os netos menos recorrem 

para o fazer com 41,1%, situação inversa se verifica no caso dos Avôs. 

Constata-se que os netos recorrem mais aos Avôs Paternos para pedir 

conselhos (50,0%) enquanto que aos Avôs Maternos recorrem 47,4% dos 

inquiridos.  
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Sendo o motivo “para os ver simplesmente” a resposta mais referida no item 

“outros” correspondendo a 17,4% tanto no caso dos Avós Maternos como no 

dos Avós Paternos. 

3.7.2. Se não procura, qual o motivo? 

Relativamente a esta questão verificou-se que os motivos mais referidos pelos 

inquiridos para não procurarem os Avós foram a “perda de contacto” a 

“distância”, e o “desinteresse”. Contudo, os motivos variam consoante se trate 

dos Avós Maternos ou dos Paternos e, ainda, se se trata dos Avôs ou das 

Avós.   

No caso dos Avós Maternos, o motivo mais referido pelos inquiridos para não 

procurarem os Avós foi a “Perda de contacto” que representa 66,7%, tanto para 

as Avós como para os Avôs. O motivo menos referido foi a “distância 

geográfica”, correspondendo a 33,3% para ambos os Avós. O motivo 

“desinteresse” não foi referido pelos inquiridos. 

Relativamente aos Avós Paternos, o motivo mais referido pelos inquiridos para 

não procurarem os Avós foi o “desinteresse”, correspondendo a 60% no caso 

das Avós e 66,7% no dos Avôs. O motivo menos referido pelos inquiridos para 

não procurarem os Avós Paternos foi a “distância geográfica” representando 

40% para as Avós e 33,3% para os Avôs. O motivo “perda de contacto” não foi 

referido. 

 

3.8. Principal papel que os Avós podem desempenhar na vida dos netos? 

Dos papéis que os netos consideram que os avós podem desempenhar na vida 

dos netos, os que apresentam maior representatividade são o “manter os laços 

com a vida familiar” com 65,2%, das respostas seguindo-se o “transmitir 

valores e tradições” com 60,9%. Sendo os menos importantes o “facilitar o 

ingresso na vida activa”, seguindo-se o “ajudar materialmente” com 13,0%.   

 

4. CONCLUSÕES E OBSERVAÇÕES FINAIS: 

Da análise realizada aos resultados obtidos, com base em inquéritos por 

questionário aplicados a estudantes do ensino superior, sobre as relações 

intergeracionais entre os netos e os avós, e tendo em vista os objectivos 

pretendidos com o presente trabalho referem-se agora as conclusões gerais. 
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Relativamente às relações intergeracionais entre netos e avós verificou-se que 

a grande maioria dos netos (60,9%) viveu com os avós. Da análise 

comparativa, e, na situação em que apenas se verificou o terem vivido só com 

os avós maternos ou só com os paternos, a situação de longe mais 

representativa foi com os avós maternos (50% com os maternos contra 14,3% 

com paternos). Considerando os avós maternos e paternos, os netos viveram 

pois, mais com os maternos do que com os paternos. Analisando os avós 

individualmente, foi com as avós maternas que os netos mais viveram (52,2%) 

tendo sido com o avô paterno que a situação menos se verificou (30,4%).  

 

Dos que responderam terem vivido, ou que ainda vivem com os avós, verifica-

se que a situação “quando era pequeno” foi aquela que ocorreu mais vezes. 

Com todos os avós, contudo, a maior proporção é registada nos avós maternos 

com 50%, do que nos paternos e, entre estes foi com os avôs paternos que os 

inquiridos menos o fizeram. De realçar o facto de dois netos viverem com os 

avós maternos em casa dos pais.  

 

Da análise relativa ao tempo que os netos dedicam aos avós verifica-se que a 

resposta mais representativa é “Pouco Tempo”. Contudo, comparativamente, é 

às avós paternas que os jovens concedem menos tempo (56,5%), situação que 

é menos representativa nas avós maternas (47,8%). No caso dos avôs, os 

netos concedem menos tempo ao avô paterno (52,2%) comparativamente aos 

avôs maternos (47,8%).  

O “muito tempo” é a segunda resposta mais representativa. Contudo, é muito 

mais significativa no caso dos avós maternos, (com 26,1% para as avós e 

21,7% para os avôs), do que no caso dos avós paternos em que apenas 

representa, em ambos os casos, 8,7%.  

Numa análise de conjunto, pode concluir-se que os jovens consideram que 

concedem pouco tempo aos avós. Contudo, comparativamente, concedem 

mais tempo aos avós maternos do que aos avós paternos e, dos quatro avós, a 

avó materna é aquela a quem os netos consideram que concedem mais tempo.  

 

No que se refere ao tipo de relações que os inquiridos estabelecem com os 

seus avós maternos e avós paternos verifica-se que, comparativamente, as 
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relações mais afectuosas são com as avós maternas (95,6%), constatando-se 

que este tipo de relação é menos sentido em relação ao avô paterno (65,3%). 

As relações mais “respeitosas” são mais representativas no caso dos avós 

paternos (21,7%) do que nos avós maternos, ainda que, este tipo de relação 

seja mais representativo no caso do avô do que no da avó em que representam 

13.0% e 4,4%, respectivamente.  

De realçar, ainda, que os netos mantêm relações indiferentes para com a avó 

paterna representando (8,7%) e para com o avô paterno (13,0%). Situação que 

não se verifica para nenhum dos avós maternos. 

É durante as férias que os inquiridos mais vêem os avós, e mais frequente os 

avós paternos do que os avós maternos, facto que ocorre devido à maior 

proximidade residencial que os netos têm relativamente aos avós maternos. De 

referir que a rubrica o “outro” reporta a situações de visita de fim-de-semana, 

uma vez que muitos dos jovens estudantes apenas residem na região de 

Lisboa durante a semana e que vão passar os fins-de-semana a casa.    

 

Relativamente à pergunta se procurava os avós, verifica-se que 

maioritariamente todos os inquiridos respondem que o fazem, representando 

82,6% no caso da avó e do avô, maternos e 73,9% no caso das avós paternas 

e 69,5% nos avôs paternos. Contudo, comparativamente, procuram mais os 

avós maternos do que os paternos; destes últimos, os menos procurados são 

os avôs. 

 

Dos papéis que os netos consideram que os avós podem desempenhar na vida 

dos netos, os que apresentam maior representatividade são o “manter os laços 

com a vida familiar” com 65,2%, das respostas, seguindo-se o “transmitir 

valores e tradições” com 60,9%. Sendo os menos importantes o “facilitar o 

ingresso na vida activa”, seguindo-se o “ajudar materialmente”, com 13,0%.   

 

É significativo constatar-se a diferenciação de percepções e papéis dos avós, 

consoante o género: relações de tipo mais expressivo com os avós de género 

feminino e, de entre estes, com os da linhagem materna (fenómeno que 

abrange também mais os avôs deste ramo do que do lado paterno), 

estabelecendo-os numa espécie de matriliniaridade dos afectos. As relações 
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mais formais, mais distantes e, simultaneamente, de tipo mais instrumental, 

são mais frequentes com os avós paternos e, de entre estes, com os do sexo 

masculino. 

A confirmação destas circunstâncias parece resultar da persistência de famílias 

extensas modificadas, repetindo padrões há muito verificados, para níveis 

sociais semelhantes aos dos inquiridos, noutros países europeus: por exemplo, 

a maior proximidade entre as mães e as respectivas famílias de origem, tanto 

em termos de intensidade de relações como de proximidade geográfica entre 

os agregados22.        

 

A proximidade relativamente aos avós maternos espelha-se ainda na maior 

intensidade com que são procurados pelos netos, seguindo o mesmo padrão 

geral: são mais procurados os avós maternos do que os avós paternos e, em 

ambos os casos, mais as avós do que os avôs, sublinhando o carácter 

essencialmente emocional e expressivo da relação. Este traço é explicitamente 

acentuado pela hierarquia das motivações expressa: em primeiro lugar, a 

motivação puramente afectiva; e em segundo, a motivação conservadora dos 

valores e tradições familiares. As motivações instrumentais (“facilitar ingresso 

na vida activa” e “ajudar materialmente”), se bem que existam com 

percentagens ainda significativas, são claramente secundárias, para o que 

certamente contribuem dois factores estruturais: o facto de os avós se situarem 

em sector de actividade diferente daquele onde os netos aspiram a achar 

emprego, só podendo intervir, na generalidade, através de “conhecimentos” de 

pouca eficácia, neste domínio; e a circunstância de a situação económica dos 

avós não lhes consentir, mesmo que o quisessem fazer, “ajudar 

materialmente”, de maneira significativa.  

Em suma, o modelo das relações intergeracionais revelado pela amostra 

acompanha o modelo de desenvolvimento do país, tal como observado para o 

caso americano, e, tal como este caso, assente num quadro de relações que 

passa gradualmente do instrumental ao simbólico, à medida que os netos 

crescem e que a posição relativa dos avós, face às necessidades da estrutura 

da família, vão mudando de natureza. O papel supletivo e interveniente dos 

                                                 
22 - Cf. Barata, Óscar Soares, Introdução às Ciências Socais, Vol. I, Lisboa, Bertrand, 1976, pp. 
46-66.   
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avós no funcionamento da família, enquanto o seu apoio directo aos netos é 

necessário perante a ausência dos pais que, ambos, trabalham, fora de casa, 

vai sendo substituído paulatinamente por um papel cada vez mais simbólico e 

expressivo, à medida que os netos, com o passar do tempo, vão ganhando 

autonomia e, até, independências próprias. Assim, e em síntese, verifica-se 

que as relações intergeracionais Avós/Netos, são governados por factores 

estruturais, por sistemas de valores e por mudanças na própria conjuntura da 

família, que, se vão mudando o seu teor, vão ao mesmo tempo conservando a 

sua continuidade e relevância.                 
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