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Prefácio

PrefáCio

o trabalho de iolanda lourenço leite discute a questão  
geracional, privilegiando o papel das mulheres-avós na  
família, em que imprimem forte marca na vida das netas.

as avós pesquisadas são descendentes de famílias migrantes 
italianas da zona rural paulista que se deslocaram para a região 
norte do Paraná, atraídas pelas terras férteis e o progresso acenado 
na década de trinta do século xx. residem em londrina, Paraná 
e pertencem ao segmento das camadas médias da sociedade.

A	autora	analisa	como	as	avós	pesquisadas	exemplificam	
com sua vitalidade, autoridade e disposição para o trabalho, a luta 
pela vida, o que Zuleika m. f. martins caracteriza como a cultura 
dos imigrantes italianos, no seu livro: “Brava Gente”.

este trabalho lembra, ainda, o que o último censo demons-
tra: aumento progressivo da longevidade de homens e mulheres 
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brasileiros, fato que já está ocorrendo há mais tempo na europa 
e estados unidos, tendo em conta que a organização mundial da 
saúde considera a pessoa idosa a partir dos sessenta anos.

a autora penetra na vida das famílias pesquisadas e vai nos 
mostrando a realidade da avó que permanece na família com  
dignidade e responsabilidade, deixando no seu rastro normas, 
valores e idéias que permanecem vivas na lembrança das netas, 
que almejam ser como suas avós.

longe está, na realidade dessas mulheres, o estereótipo 
do velho “imprestável” pois a avó permanece parceira das netas, 
confidente	e	“modelo”	a	se	pautar	na	vida.

lembramos que as práticas sociais se constróem coletiva-
mente. a vida dessas mulheres, pertencentes à camada média da 
sociedade difere frontalmente daquelas outras desprovidas de 
condições sócio-econômicas, cujo destino é o recurso asilar, sem 
possibilidade de desfrute do ambiente familiar, sem perspectiva de 
mudança,	embora	tenham	construído	vidas	ricas	de	significados.	
tal fato, nos lembra a autora, incita-nos a pensar e lutar seriamente 
por políticas sociais direcionadas para esse segmento da sociedade 
brasileira, com a criatividade que o caso merece.

Dilséa A. Bonetti
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Introdução

iNTroDUÇÃo

atendendo	a	um	número	significativo	de	pessoas,	que	ao	 
me ouvirem, nas palestras, mesas redondas, conferências,  
no meio acadêmico e mesmo nas conversas informais, 

desejaram conhecer mais sobre os resultados da minha tese de 
mestrado, defendida em fevereiro de 1990, no Programa de Pós-
Graduação em serviço social, na Pontifícia universidade católica 
de são Paulo. essas solicitações incentivaram-me a transformar em 
livro os meus estudos, somando com a preocupação em perceber 
que os estudos de gerontologia não vêm dando conta de explicar as 
relações sociais no grupo familiar, que ao meu ver é um caminho 
importante para atender o idoso de forma mais ampla.

o presente estudo traz considerações da velhice na família, 
a partir das concepções de mulheres no papel de avós. através da 
interpretação das histórias de vida de um determinado grupo de 
mulheres idosas, descendentes de italianos – num contexto sócio 



12

Gênero, família e representação social da velhice

cultural	específico,	na	cidade	de	Londrina.	A	preocupação	foi	de	
refletir	 sobre	 esse	 segmento	 etário	da	 sociedade	brasileira,	 por	
intermédio de uma outra leitura. assim, voltamos nossa atenção 
para as mulheres idosas com o papel de avó, no mundo familiar, 
com objetivo de compreender e analisar as suas representações e 
a maneira como conduzem as suas práticas no cotidiano.

em termos gerais, o que se evidencia nas sociedades moder-
nas é a representação da velhice associada aos chamados “traços 
estigmatizadores”,	que	refletem	valores	depreciativos,	tais	como:	a	
feiúra, a tristeza, a falta de consciência de si e do mundo, o antigo, 
o	improdutivo,	o	estágio	final,	a	morte.	Esses	traços	contrapõem-se	
àqueles caracterizadores dos valores positivos que essas mesmas 
sociedades atribuem à juventude, associando-a ao belo, ao novo, 
ao funcional, ao produtivo. assim, de um lado existe a percepção 
que	reflete	um	continuum como: do simples ao complexo, do antigo 
ao	moderno,	que	tem	acompanhado	algumas	reflexões	científicas.	
De	outro,	esta	concepção	permeia	o	pensamento	e	reflete	o	ima-
ginário da juventude e da velhice, presente em nossa sociedade, 
resultando	em	simplificações	como	estas.

cabe considerar, também, que as instituições de assistência, 
muitas vezes, estão embuídas dessas análises demonstrando-as 
tanto nas práticas de cuidados aos idosos, quanto nos programas 
orientados para o que se denomina de “terceira idade”.  desse 
modo, é comum nos depararmos com procedimentos de ordem 
imediata, sem contudo, propor um trabalho sistemático, aliando-se 
políticas de ação à pesquisa, o que permitiria entender a velhice 
na sociedade, em suas diferentes dimensões, lançando-se novas 
perspectivas de atuação.

em que pese a seriedade de muitos trabalhos nas perspecti-
vas de estudar somente o lado biológico do processo de envelhe-
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cimento, acreditamos que, mesmo assim, deixam de relativizar a 
velhice,	pois,	ao	questionarmos	sobre	o	seu	significado	é	funda-
mental evidenciar o contexto sócio-cultural e sua heterogeneidade, 
isto é, entendê-la tomando-se por base como as pessoas pensam 
e vivem a velhice em diferentes contextos e situações.

a proposta que apresentamos, é suscitar uma nova leitura 
sobre o processo de envelhecimento.  trata-se de dissolver a 
aparência monolítica de velhice para percebê-la em diferentes 
significados,	demonstrando	como	criam-se	espaços	de	arbítrio	a	
partir do vivido concreto, e como ela é reinterpretada.

encaminhamos nossa discussão na perspectiva que concebe 
a vida social ordenada através de símbolos organizados em siste-
mas, sistemas estes, constantemente utilizados como instrumentos 
de ordenação da conduta coletiva, porém, absorvidos e recriados 
nas	práticas	sociais.	Desse	modo,	procuramos	refletir	ainda,	que	
a	ação	e	a	significação	é	a	unidade	básica	na	conduta	socialmente	
construída.

a cultura constitui um processo pelo qual os homens 
orientam-se	e	dão	significados	às	ações,	através	da	manipulação	
simbólica, que é atributo fundamental de toda a prática humana.  
toda a análise dos fenômenos culturais é, propriamente, a análise 
da dinâmica cultural, isto é, do processo permanente de reorga-
nização das representações na prática social, representações estas 
que são, simultaneamente, condição e produção dessa prática.1

assim, a perspectiva da cultura permite apreender o modo 
pelo qual o conceito de velhice é produzido pelos grupos sociais.

Portanto, entendemos que a velhice é uma construção social, 
um fenômeno cultural que implica uma dinâmica e elabora-se 
tanto	nos	valores	da	cultura	oficial,	como	encontra-se,	também,	
1  durham, e. r. A dinâmica cultural na sociedade moderna, p.13, 1977.
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associada à maneira como é vivenciada. o que se percebe é que 
há	um	referencial	simbólico	específico	de	cada	grupo,	os	quais	
constroem uma identidade coletiva, marcando as suas diferenças 
em relação uns aos outros.   Por esse motivo é que a velhice é 
representada de maneiras diversas em diferentes sociedades.

a proposta de análise não se prende a uma perspectiva 
economicista, mas preocupa-se em estudar e interpretar as re-
presentações e valores no que diz respeito ao desempenho de 
mulheres idosas no papel de avós, em relação às mais novas, suas 
netas. essas avós constroem uma identidade à medida em que 
emergem como atores políticos na dinâmica da unidade familiar. 
lançamo-nos às idéias de durham quando comenta semelhante 
abordagem faz uma análise de “dentro” dos grupos, e não pres-
supõe a questão do enfrentamento das classes fundamentais, nem 
julga a relevância ou legitimidade dos fenômenos em termos de 
suas implicações a reprodução do sistema capitalista.2

trata-se, portanto, de uma análise dos grupos ou categorias 
que atravessam as relações de classes, ou seja, pressupõe as ten-
sões	e	os	conflitos	que	possuem	relações	indiretas	com	as	lutas	
de classes.

assim sendo, os objetivos deste estudo, consiste em com-
preender e analisar a velhice na família, e revelar a construção do 
papel de avó por mulheres pertencentes a famílias de descendên-
cia italiana, na cidade de londrina, Pr, com idade a partir de 65 
anos de idade.   ao mesmo tempo, entender como a mulher, ao 
ficar	avó,	cria	e	recria	o	seu	espaço	político	na	unidade	familiar,	
assegurando o seu espaço na velhice, através da transmissão da 
experiência de vida.  evidenciamos, assim, o “vivido concreto” 

2  durham,  e. r. Cultura e ideologia, p.18, 1984.
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na família, em que se insinuam diferentes práticas sociais, as quais 
revelam um espaço “lúdico” de criatividade.

da mesma maneira, nossa perspectiva não se restringe em 
constatar se o discurso é falso ou verdadeiro, mas antes, se é capaz 
de parecer-se frente à representação que as avós têm da realidade.3  
em  outras palavras, discurso e prática não são realidades que se 
opõem.  ao contrário, são indicativos diferentes e complementares 
para	a	compreensão	do	significado.4

encarando a velhice dentro dessa perspectiva, arriscamos 
um ponto de vista que considera a coexistência das gerações de 
avós e netas. É a sugestão de uma “leitura” que procura entender 
a lógica presente nessa relação, a partir do espaço conquistado 
pelas avós, que através do acúmulo de experiências se mantém 
no jogo da troca social com suas netas e seus familiares. dessa 
maneira, procuramos ressaltar a importância do idoso na família 
e entre os jovens.

ao analisarmos as falas das avós e netas, procuramos não 
impor valores que na época não eram vigentes em nossa sociedade. 
não queremos dizer com isso que não existam valores diferentes 
dos tradicionais. não interpretamos as representações das avós 
e netas, comparando com os valores atuais, por entender que 
tiraríamos a riqueza que aparece, no discurso delas. as ações e 
significados	dessas	duas	gerações	estavam	impregnadas	dos	valores	
e das características daquelas épocas. além disso, perderíamos a 
dimensão	histórica	do	estudo,	caso	fizéssemos	o	contrário.

assim é que procuramos analisar a fala das avós e das 
netas, dentro dos conceitos que permeavam o relacionamento, 
ressaltando	 exatamente	 o	 valor	 dos	 significados	 de	 vida	 desse	

3  magnani, J. G. c. Festa no pedaço, p. 55, 1984.
4  durham, e. r.Cultura e ideologia, p.73, 1984.
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grupo. Portanto, as categorias: familiar, trabalho, amor, mulher, 
casamento têm para essas avós e netas, a dimensão tradicional de 
uma sociedade constituída nas décadas de 1930 a 1960. contudo, 
a	modernidade		trouxe	para	essas	categorias	novos	significados,	os	
quais direcionam as pessoas de outras formas, mas nem por isso 
a visão tradicional deixa de estar presente na sociedade.

optamos por colocar as falas das avós e netas na íntegra, por 
entendermos que a riqueza dos depoimentos tornaria mais vivos 
os relatos de vida de cada uma. respeitamos ainda, a não identi-
ficação	das	nossas	entrevistadas,	preservando	os	significados	que	
elas representam aos seus familiares e a grandiosidade dos valores 
familiares que elas souberam passar para os seus descendentes de 
origem	italiana.	Desse	modo	utilizamos	nomes	fictícios	tanto	para	
avós quanto para netas.

o presente estudo está organizado da seguinte maneira no 
primeiro capítulo procuramos demonstrar um pouco da história 
das mulheres avós e netas, mostrando como elas viveram as dife-
rentes fases  de suas vidas. a ligação desses dados com  algumas 
considerações sobre a realidade histórica de londrina, salientando 
em primeiro lugar a trajetória de vida das avós, desde o período 
de colonização da cidade, e, em segundo, a trajetória de vida das 
netas, associada às transformações ocorridas na cidade. essas 
transformações	fizeram	parte	tanto	da	vida	das	netas	como	da	
vida das avós.

com isso, procuramos mostrar a importante contribuição 
que a cultura italiana, representada por esse grupo de mulheres, 
deu	para	construção	do	perfil	dos	londrinenses,	como	por	exemplo,	
garra para o trabalho.

no segundo capítulo, procuramos apresentar questões que 
envolvem a natureza e a cultura – contrução do papel de avó, por 
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essas mulheres, contrução esta, que se inicia e permeia todo o 
relacionamento da avó com os netos e familiares, baseando-se no 
imaginário de “ser avó é ser mãe duas vezes”. nessa parte ainda, 
procuramos demonstrar como as mulheres-avós, internalizando 
o modelo de mulher que a sociedade maior passa para elas, dire-
cionam suas vidas em família, sendo mães e avós. e, nesse papel 
de avó, como elas, sentindo-se “mãe duas vezes”, continuam 
mantendo seu espaço político no  mundo da família, conseguem 
ser	mediadoras	nas	relações	entre	seus	filhos	e	netas,	ora	criando	
climas favoráveis, ora criando tensões na família.

o terceiro capítulo está todo centrado no “Poder e a auto-
ridade” das mulheres-avós5 no mundo da casa. Pertencendo a um 
dos segmentos da camada média da nossa sociedade, conseguem 
manejar os fatores extrínsecos – a cultura, os padrões culturais; 
internalizam símbolos atribuídos à mulher, aprendem como ser 
mães e avós, juntamente com os símbolos da tradição das famílias 
italianas. todas essas questões inerentes à trajetória de vida das 
mulheres-avós, e ainda a auto-representação de ser “mãe duas 
vezes”,	faz	com	que	essas	mulheres	idosas	continuem	a	influenciar	
nas decisões da família e manter seu espaço na mesma. neste ca-
pítulo,	fica	evidente	o	que	elas	aprenderam	com	seus	pais	e	avós,	
sobre o mundo dos negócios. nesse mundo, a ordem precisa ser 
cumprida, o amor não tem espaço nas relações de lucro.

na realidade concreta da família, elas colocam em prática 
o mandar, e o controle do mundo da casa, com isso, o respeito 
pelas avós fundamenta-se na determinação, da condução da fa-
mília. as avós, estabelecendo estratégias como: utilizar do amor 
e respeito; do conselho; da aliança com as mulheres da família; 

5  Quando denominamos “mulheres-avós”, estamos chamando atenção para a relação 
da mulher-avó com seus netos e familiares.
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recorrer a deus para alcançar seus projetos de vida; ou ainda, 
“mandar-pedindo”,	diferenciam-se	da	figura	do	avô,	no	mundo	
da casa. nesse momento, também apresentamos os comentários 
feitos pelas netas das lembranças da “casa da avó”. espaço que 
se constitui no local do jogo político nas relações, e das manobras 
do cotidiano dessas famílias.

no quarto e último capítulo procuramos apresentar, como 
as avós, com o espaço garantido na família, passam para suas 
netas	 seus	 significados	 e	 suas	 experiências	 práticas,	 através	 de	
uma pedagogia diferenciada: ensinar-fazendo; conversando, de-
monstrando como se faz; alertando, elas tornam-se educadoras no 
mundo da casa,  destacando-se da forma de educar dos pais das 
crianças, quanto ao mundo da casa. envolvendo, assim, as netas 
num aprendizado para a vida. assim as estruturas do mundo da 
casa, vão sendo mantidas pelas netas para os bens de consumo, 
dos	familiares,	pelas	netas.	E	a	continuidade	na	classe	média	fica	
garantida. os valores das avós são passados para as netas, a ponto 
de desejarem ser avós como suas avós.

Nas	 considerações	 finais,	 procuramos	 sintetizar	 nossas	
conclusões sobre o estudo, ressaltando a importância das questões 
que apareceram.

estudando as relações desse grupo de avós e netas, descen-
dentes de italianos, pudemos perceber que as categorias: idoso, 
envelhecimento, família, mulher e o grau de parentesco avó, 
sempre estarão presentes em qualquer objeto de estudo que se 
relacione com a sociedade de modo geral, e também em diferentes 
contextos históricos.

a instituição família pode sofrer críticas com as mudanças 
nas sociedades, porém os valores, tão comentados pelas avós e 
netas, também estarão sempre presentes nas famílias, pois eles 
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são os sustentáculos para o homem desfrutar do que a vida lhe 
deu: Ser humano.
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Mulheres Avós e NetAs 1

DUAS GERAçõES LIGADAS Ao mESmo 
CoNTExTo DA CIDADE DE LoNDRINA, 
Em éPoCAS DIFERENTES

o aspecto que mais nos chamava a atenção, como  
profissional,	 assistente	social	e	docente	do	curso	de	 
serviço social, na universidade estadual de londrina, 

era a “experiência de vida” da pessoa idosa e a passagem dessa 
experiência na família.

através do convívio com os idosos, observamos que muitos 
deles estão vivenciando a velhice na família, arriscamos a dizer, 
ocupando	um	espaço	significativo	nas	 relações	 familiares.	Suas	
atitudes e visão de mundo mostram-se diferentes das de outros 
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idosos – cujo cotidiano é vivenciado em instituições de assistência 
à velhice – por esse motivo, instigou-nos a aventura de desvendar 
esse modo de viver a velhice.

De	posse	dessas	reflexões	do	mundo	mais	amplo,	passamos	
a observar o nosso mundo familiar e a perceber o controle exercido 
pela mulher idosa nesse espaço por ela vivido. notamos também, 
como	a	sua	influência	era	significativamente	destacada	nas	relações	
da	família.	Dessa	maneira,	as	nossas	experiências	profissional	e	
pessoal serviram de ponto de referência para uma investigação 
mais  aprofundada do nosso objeto de estudo.

Com	as	observações	acima,	passamos	a	refletir	sobre	ques-
tões relativas a mulheres com idade acima de 65 anos, muitas 
vezes, viúvas, que não se casaram novamente por acharem que “o 
marido é um só”. notamos que para essas mulheres as questões 
de	velhice	não	têm	o	significado	de	doença,	tristeza	ou	algo	seme-
lhante. Gostam de passear, viajar, comer bem e receber presentes 
pessoais.  mantém a memória e efetuam o controle do dinheiro 
que possuem. selecionam as pessoas para conversar. Querem estar 
sempre	com	os	filhos,	netos	e	participar	do	mundo	que	as	cercam.		
assim, começamos a nos perguntar: como estariam essas pessoas 
idosas passando suas experiências de vida para seus descendentes e, 
com isso se mantendo na relação familiar, uma vez que nem todos 
os idosos vão para os asilos ou para outro lugar  fora da família?

esse questionamento levou-nos a uma observação mais 
sistemática, buscando entender a maneira como se davam as rela-
ções de um grupo de mulheres idosas na família de descendência 
italiana, estas de nossa rede de amizade em londrina. os dados 
permitiram que desenvolvêssemos um trabalho de compreensão e 



23

Mulheres avós e netas

análise de suas interpretações a respeito dos conceitos de mulher, 
velhice e outras questões relacionadas ao papel de avós, na família. 
Dessa	forma,	pudemos	ampliar	as	reflexões	iniciais,	saindo	do	uni-
verso da análise preliminar, para apreender o cotidiano da velhice 
através de um determinado segmento de mulheres idosas e avós.

a partir dessa perspectiva fomos percebendo que as mu-
lheres idosas no papel de avós, na família de descendência italiana 
– da mesma descendência que a nossa – tinham o controle da 
família.  mesmo com idade avançada, participavam, controlando, 
de uma forma ou de outra, as decisões e a condução do mundo 
familiar, sendo lembradas por seus descendentes em quase todas 
as conversas.

Procurando aprofundamento, pudemos perceber que lon-
drina, uma cidade de colonização recente, apresenta transforma-
ções	rápidas,	mantém	certas	tradições	e	que	a	influência	de	grupos	
de	origem	italiana	foi	significativa	no	processo	de	colonização,	
influenciando	no	aspecto	cultural	da	cidade.	Cancian	(1970),	em	
seus estudos, faz referência à participação de diferentes etnias no 
processo de ocupação de londrina:

em menos de quarenta anos uma área de aproximadamente 
71.637 quilômetros quadrados, ou seja, cerca de 36% do 
território paranaense transforma-se, de densa mata, absolu-
tamente despovoada, em região que, em 1960, contava com 
cerca	de	1.843	mil	habitantes	(34%	da	população	do	Estado)	
distribuídos em 172 cidades, algumas de porte considerável. 
[...] londrina, tendo sido fundada em 1930 – e elevada à cate-
goria de cidade em 1934 – tornou-se um verdadeiro centro de 
irradiação, tendo à sua volta, uma década e meia depois, mais 
de duas dezenas de núcleos urbanos.  consta que, por volta 
de 1945, já existiam na região pessoas de trinta nacionalidades 
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1 Padis apud Cesário, p.35 
2 Ao nos referirmos às camadas médias, de Londrina, por um lado, estamos perceben-
do nossas entrevistadas, as avós, como pertencentes às famílias dos pais (a família de 
orientação), bem como dos maridos (sua própria família nuclear), como pequenos pro-
prietários rurais e pequenos industriais, e as netas, como profissionais liberais do meio 
urbano, constituindo-se como uma camada intermediária, na sociedade mais ampla.  
Nesse sentido, ver Wright MILLS “A Nova Classe Média”, 1979.  O qual nos chama a 
atenção, que para compreender a classe média é necessário traçar pelo menos um esboço 
da estrutura social de que ela faz parte.  E, ainda compreender, as suas relações com as 
camadas superiores e inferiores. Assim, estamos evidenciando a autorepresentação de 
nossas entrevistadas. Nesse sentido, ver Pierre BOURDIEU, 1979, “Condição de Classe 
e Posição de Classe”, in: Neuma Aguiar (org.) Hierarquias em Classes p.51, 1974, que 
define classe social não apenas a partir da posição e da situação na estrutura social, mas 
leva em conta também o aspecto simbólico das relações entre as classes.  O aspecto 
simbólico diz respeito às representações que as classes fazem de sua posição e situação 
relativa.  Ver também, Tania SALEM “O Velho e o Novo” – Um Estudo de Papéis e 
Conflitos Familiares, 1980.

diferentes sendo, 12,5% italianos, 7% japoneses, 6% alemães, 
além de 42% entre paulistas e mineiros.1

de posse desses dados e da necessidade de restringirmos o 
campo	de	nossa	pesquisa,	consideramos	significativo	estudar	as	
questões que envolvem a velhice e passagens das experiências da mulher 
idosa para outras gerações, assim como estudar as questões ligadas ao 
poder e autoridade de mulheres com uma idade avançada na família, 
permitindo que elas se mantenham nesse espaço, tendo como 
informantes as mulheres idosas, avós nas famílias de descendência 
italiana que residem em londrina, pertencentes a um segmento 
da camada média. 2

o nosso interesse por este grupo de avós, originou-se pela 
experiência por nós vivenciada, com mulheres idosas da nossa 
família, descendentes de italianos, estendendo-se às mulheres 
idosas avós da rede de nossa amizade, que a nosso ver, poderiam 
estar contribuindo para o estudo da questão da velhice na família e 
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3  Berger, p. 66-67, 1974 
4  Da Mata, R. Relativizando: uma Introdução à Antropologia Social, p.157, 1987.

falando de coisas interessantes que atenderiam as nossas expecta-
tivas. Querer entender essa relação avós e netas da descendência  
italiana, nos fez remeter a Berger, quando fala: 

meu conhecimento de vida cotidiana estrutura-se em termos 
de conveniências.  meus interesses pragmáticos imediatos 
determinam algumas destas, enquanto outras são determi-
nadas por minha situação geral na sociedade [...].   contudo, 
minhas estruturadas de conveniências cruzam as estruturas de 
conveniências de outros em muitos pontos, dando em resul-
tado termos coisas ‘interessantes’ a dizermos uns aos outros.3

todavia, procuramos manter, de alguma maneira, uma 
atitude de “estranhamento”4  em relação às famílias estudadas. o 
familiar para nós deveria tornar-se distante para não corrermos 
o risco de valorizar as questões que supúnhamos serem as mais 
importantes por já serem de nosso conhecimento.

a escolha do grupo de avós pertencentes ao segmento de 
camadas médias, para o estudo se deu por diferentes motivos: o 
primeiro, porque a presença e participação da mulher idosa na 
família de camadas médias são ainda pouco estudadas pelo serviço 
social; o segundo, pela facilidade da realização das entrevistas com 
as avós, pertencentes à rede de nossa amizade.  o  terceiro motivo 
é a própria trajetória de vida dessas mulheres, com a participação 
nas primeiras famílias pioneiras de londrina, trazendo com elas 
as informações que poderiam ser estudadas não só na perspectiva 
da velhice, mas também relacionando os fatos passados com o 
presente, pois essas mulheres idosas encontram-se numa posição 
diferenciada das idosas de outras camadas sociais.
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5 Durham,p. 14, 1977.

fundamentando-nos ainda, nas colocações de durham, que: 

[...] devemos partir, por conseguinte, da constatação da exis-
tência, em nossa sociedade, de uma heterogeneidade cultural 
produzida por uma diferenciação das condições de existência 
que se prende à estrutura de classe e resulta da reprodução 
de um modo de produção.  mas, deve-se considerar, tam-
bém, que esta diversidade está permeada, por sua vez, por 
disfunções regionais associadas a peculiaridades de recursos 
naturais	e	as	condições	demográficas	e	históricas	particulares,	
que	lhes	dão	conteúdos	e	formas	específicas. 5

assim, o estudo daria condição não só de conhecer as ques-
tões que envolvem a passagem de experiências e valores da mulher 
idosa para as gerações mais novas, como também de conhecer, na 
perspectiva mais ampla, a trajetória de vida desse grupo de idosas 
na cidade de londrina.

entrevistamos doze mulheres avós na faixa de 65 a 89 anos 
e dez netas pertencentes às mesmas famílias com idade mínima 
estipulada por nós para o estudo, acima de 15 anos, por entender 
que acima dessa idade, as netas poderão transmitir dados do re-
lacionamento com suas avós com maior clareza.

de junho de 1987 a março de 1988 foram realizadas as 
entrevistas. o horário de preferências das avós foi o período da 
tarde, uma vez que no período da manhã quase todas estavam 
ocupadas, com os serviços caseiros.  apenas uma optou pelo 
período da manhã no primeiro dia e depois passou para a tarde. 
contrariando a disponibilidade de horário das avós, os horários 
para as entrevistas com as netas tiveram que ser adaptados às suas 



27

Mulheres avós e netas

6  Alvim, p. 100, 1986.

disponibilidades, uma vez que todas trabalhavam no mundo pú-
blico e algumas estudavam  também.  diante disso, as entrevistas 
foram	realizadas	no	período	noturno,	após	o	jantar	ou	no	final	
de semana.

as avós apresentaram determinadas peculiaridades das 
práticas das famílias de origem, nas quais os pais trabalhavam 
como colonos e com o contrato de trabalho que, naquele período 
histórico, havia entre fazendeiros e colonos, favorecia a acumu-
lação de uma certa riqueza.  esses colonos eram auxiliados pela 
cultura trazida da itália pelos seus pais por ocasião da imigração 
para o Brasil e também utilizavam-se da família, como um todo, 
para o trabalho. a peculiaridade das práticas rurais favoreceu a 
passagem da condição de colonos para a de pequenos proprietários 
de terras, ou pequenos fabricantes de queijo, sabão, moinho de 
fubá e olaria.  como nos apresenta alvim, em Brava Gente – os 
italianos em são Paulo:

a conjugação do esforço de todos os membros da família 
era a chance de juntarem alguma poupança, sustentando os 
sonhos de montar um pequeno negócio, comprar um lote de 
terra, ou mesmo voltar à pátria.  era sua única maneira para 
manterem autonomia enquanto camponeses e afastarem o 
fantasma da proletarização.  isso porém exigia um esforço 
hercúleo de toda a família.6

as famílias demonstraram ter uma certa homogeneidade 
quanto à descendência italiana por parte de mãe ou de pai; estes, 
vindos de várias cidades da itália: treviso, caserta, turino, vene-
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za,	Nápole,	Forlan,	Padera,	sendo	filhas	da	primeira	geração	de	
imigrantes italianos no Brasil.

as mães das avós entrevistadas, além de trabalharem no 
lar,	ainda	ajudavam	o	marido	na	roça,	passando	para	as	filhas	as	
mesmas atividades.   duas avós entrevistadas aprenderam com 
suas mães a costurar e, além do trabalho do lar e da roça durante 
o dia, ainda costuravam para fora, à noite.

as avós depois de casadas, ao constituírem famílias nuclea-
res, vêem a história de seus pais se repetir em suas vidas, pois seus 
maridos também eram lavradores e, acumulando um pequeno ca-
pital, passaram a ser pequenos sitiantes ou pequenos proprietários 
de olaria, indústria de sabão, farinha, fubá e padaria, porém já em 
terras do Paraná.  oito das avós vieram para londrina nas décadas 
de 1930 e 1940, duas na década de 1960 e duas na década de 1970.  
assim, a maioria delas pode ser chamada de pioneiras, pois nas 
décadas de 1930 e 1940 londrina estava começando a sua coloni-
zação.  essas famílias foram induzidas pelo interesse do governo 
do Paraná no plantio do café. assim como, pelas companhias 
inglesas, no plantio do algodão.  a preponderância da procedência 
das avós é do interior de são Paulo, de onde vieram com as famílias 
das cidades de: Jaú, santa cruz de Palmeira, Presidente Prudente, 
engenheiro schimts, cravinho, itapira, mogi-Guaçu e agudos.  
duas vieram do estado de minas Gerais, uma delas não souber 
dizer a cidade e a outra de conquista – Bahia. apenas uma nasceu 
na itália – caserta. esse deslocamento do interior de são Paulo 
para o Paraná se deu pela facilidade de locomoção, naquela época 
sendo que uma das preocupações da companhia de terras que 
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7  Cesário, p. 34, 1981.
8  Cancian,p. 13, 1981.

vendia os lotes na região norte do Paraná era com a construção 
de vias de penetração que levassem até às áreas loteadas: 

a rodovia que liga são Paulo à região foi construída em vários 
trechos pela companhia loteadora.  a estrada de ferro que 
liga ourinhos ao norte do Paraná foi estendida de cambará 
a apucarana pela empresa colonizadora, que contratou uma 
firma	inglesa	“Mac	Donald	Sibes	&	Co.”	de	Londres. 7 

assim, a mobilidade desse grupo de avós atraídas pelas terras 
férteis e o progresso prometido pela região norte do Paraná com 
o plantio do café, para cá vieram com seus maridos à procura de 
melhoria de vida, uns com o interesse na compra de terras e outros 
para o trabalho na lavoura.

a respeito desse fato histórico, encontramos nas pesquisas: 

a cafeicultura paranaense é continuação da ‘marcha para o 
oeste’ dos paulistas que sempre à procura de perspectivas de 
lucros adentraram o Paraná quando suas terras já estavam se 
tornando escassas ou super-valorizadas pelo desenvolvimento 
da agricultura comercial com base na produção de café.8

contrariando a política econômica do café no país nas 
décadas de 1920 e 1930, quando a persistente baixa de preços, 
o aumento no volume da produção e a proibição do plantio de 
todo	território	nacional	fizeram	com	que	o	estado	de	São	Paulo	
reduzisse sua produção logo após o convênio cafeeiro de 1935, 
o estado do Paraná, utilizando-se da permissão para ampliar o 
plantio de café, desenvolve a pequena e média propriedade, na qual 
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9  Cancian, N. A. Cafeicultura Paranaense. p.33, 1900/1970.
10 Ibid, p.33.
11  Cesário, p. 34, 1981.

o lavrador e sua família eram parte da mão-de-obra da lavoura, 
diminuindo o custo da produção e deixando margem de lucro 
satisfatório para a nova categoria de proprietários emergentes.9

toda essa política econômica na agricultura, somava-se ao 
favorecimento de contratos de trabalho que existiam na época, em 
que o colono poderia optar por seis anos, como o mais vantajoso, 
porém, mais arriscado, pois exigia alguma reserva acumulada para 
enfrentar as despesas por sua conta, com a terra em mata, e sem 
qualquer benefício.  ficava ele, ainda, com as colheitas de café 
até o último ano, tendo oportunidade do plantio das lavouras in-
tercalares para o sustento da família e a venda das sobras.  Podia, 
ainda, optar pelo contrato de quatro anos, no qual os lucros e 
perdas eram divididos.10

de uma maneira ou de outra, os contratos de trabalho 
possibilitavam o acúmulo de pequeno capital para aquisição das 
terras, que era facilitada:

Portanto, não parece persistir dúvidas Quanto ao tipo de fren-
te que atingiu a área estudada, ou seja, um empreendimento 
econômico.  a orientação seguida pela ‘Paraná Plantations´ e 
depois levada em frente pela cia. de terras norte do Paraná 
– a partir de 1944, quando a empresa passa totalmente para 
as mãos de empresários paulistas, visava, principalmente, 
a venda de lotes que dessem origem a pequenas e médias 
propriedades rurais.11

dessa maneira, as avós trouxeram consigo os valores ad-
quiridos	através	de	um	estilo	de	vida	rural	que	configurou	esse	
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grupo,	uma	herança	dos	pais	passada	para	os	filhos,	possibilitando	
que seus descendentes também se mantivessem nesse mesmo 
segmento da camada média. Porém, é importante precisar que os 
descendentes estão hoje voltados às práticas urbanas e inseridos 
em	profissões,	tais	como:	médicos,	professores,	advogados,	em-
pregados do governo e outros.

Apresentando	condições	de	existência	semelhantes	e	refle-
tindo o segmento do qual fazem parte, as condições de moradia 
das avós entrevistadas demonstram sua situação e condição de 
vida: apenas duas moram sozinhas, por opção, mas, mesmo assim, 
estão	sempre	em	contato	com	os	filhos	e	netos;	sete	moram	no	
centro da cidade e cinco nos bairros e jardins da cidade, próximos 
ao centro.  todas moram em residências próprias – e suas casas 
são marcadas – pelo padrão médio de construção, representando a 
condição econômica desse segmento médio da cidade londrinense.  
o estilo de construção das casas era o tradicional para londrina 
dentro da época em que foram construídas, a saber: a área na 
entrada da frente conserva os costumes da zona rural, onde se 
utilizava a porta da cozinha como entrada da casa, reservando 
um espaço para a garagem, onde eram guardadas as carroças, 
jipes e os instrumentos de trabalhos, o que mostra a ligação com 
as atividades rurais.  são, em sua maioria, casas de alvenaria com 
amplos cômodos e com jardins na frente da casa.   somente uma 
das avós mora em casa de madeira, e uma outra, por morar sozinha, 
preferiu apartamento pela questão de segurança, mas, também, 
contando com cômodos espaçosos.
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12 Nestes estudos, nossas idéias confirmam a postura de Tilman EVERS quando explicita 
que, para as camadas médias modernas, ao contrário das camadas médias tradicionais, 
a qualificação é decisiva para sua colocação social, predominando aí, portanto, formas 
ideológicas baseadas no rendimento e na racionalidade.  Aos interesses materiais desses 
quadros técnicos e intelectuais ligam-se em acesso livre as possibilidades de qualificação 
como escola e informação, assim como possibilidades de ascenção social, baseadas em 
critérios de qualificação e rendimento. Editado em 1982 pela Cortez Editora.

Pertencendo ao segmento da camada média,12 as avós têm 
como fonte de renda, além da aposentadoria, uma certa quantia, 
não muito grande, na caderneta de poupança, uma vez que a maio-
ria	já	dividiu	os	bens	econômicos	da	família	entre	os	filhos.		Duas	
têm também aluguéis de casas, para completar a renda.   uma tem 
ainda	algum	auxílio	financeiro	que	provém	do	sítio.

a mudança do domicílio dessas famílias no município de 
londrina mostra a mudança da zona periférica da cidade, con-
siderada rural na época, para a urbana. Quando a mudança se 
dava dentro da própria cidade, era de locais de residências de um 
padrão inferior de construção para outros locais de zona de resi-
dências de maior valor imobiliário, como as atuais, com casas mais 
confortáveis, conservando o padrão de vida das camadas médias.

no momento em que foram entrevistadas as avós, além do 
trabalho doméstico, realizavam outras atividades. algumas faziam 
crochê	para	fora,	obtendo	com	isso	alguma	ajuda	financeira	e	uma	
participava dos grupos do sesc – serviço social do comércio, 
outra participava das promoções da igreja do bairro, uma benze-
deira, atendendo de vinte a trinta pessoas diariamente em sua casa.  
De	uma	maneira	ou	de	outra,	as	avós	auxiliam	as	filhas	ou	netas	
nos serviços da casa.  das doze avós entrevistadas, cinco contam 
com o auxílio de empregadas domésticas.  das quatro casadas, 
duas não tinham empregadas, fazendo todo o serviço, lavando e 
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cozinhando para elas e seus maridos. isso demonstra que as avós, 
até hoje, trabalham exercendo a atividade para a qual foram criadas 
e que o trabalho faz parte de suas vidas.

Temos,	então,	condição	de	afirmar	que	a	velhice	para	essas	
avós é como uma “velhice com que nos deparamos no cotidiano, 
sem nos darmos conta dela”.13 É uma velhice que não deixa essas 
mulheres serem chamadas de “velhas”, como aquelas que estão 
assistidas pelas instituições como asilo, albergue, ou entidades que 
cuidam de pessoas idosas, ou ainda aquela velhice que é desprezada 
pela família, pois essas mulheres estão tão atentas à cotidianeidade 
da família e do mundo da casa, e ainda na relação com a sociedade 
mais ampla a ponto de não perceberem que estão envelhecendo.

com relação ao aspecto físico, todas as mulheres com idade 
entre 65 a 89 anos apresentam condições de saúde consideradas 
normais para a idade. com o corpo aparentando certa robustez, 
acostumadas a se alimentar de massas desde crianças, continuam 
preparando alimentos em casa, como o pão, macarrão, lasanha, 
e, até hoje, são lembradas e cobradas pelos netos, que pedem às 
avós que continuem fazendo esses alimentos para eles.

Quando mais jovens as avós entrevistadas, além de trabalha-
rem no lar, após casadas, também ajudavam o marido no trabalho 
da	roça	–	tal	como	suas	mães	o	fizeram.	Apenas	três	delas	não	
trabalharam na roça, porque a ocupação de dois dos maridos  era 
industrial e uma, porque o marido tocava o trabalho do sítio de 
sua propriedade. 

na época do estudo, das doze avós entrevistadas, quatro 

13 Barros, p. 13, 1981.
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eram	casadas	e	oito	viúvas.		Destas,	duas	ficaram	viúvas	com	idade	
variando entre 29 e 31 anos, e as seis outras com idade entre 51 a 
68	anos.		Dentre	as	que	ficaram	viúvas,	muitas	explicaram	que	não	
se casaram novamente por receio de ocorrer uma desarticulação 
da família.

São,	 na	maioria,	mães	 de	 um	número	 elevado	de	filhos,			
apenas	uma	teve	três	filhos	e	duas,	quadro,	sendo	que	as	demais	
tiveram	acima	de	cinco,	chegando	até	o	número	de	onze	filhos.	
o número de netos varia de 6 a 32, e o número de bisnetos de 3 
a 25  para cada avó, sendo uma delas tataravó.

foram criadas para auxiliar os pais na casa e na roça, quando 
solteiras, e depois quando casadas, para serem mães e ajudar os 
respectivos maridos, por isso os estudos não tiveram lugar em 
suas vidas.  trazendo com elas o sentimento de não terem tido 
oportunidade de estudar, lembram que a vida foi bastante difícil 
naquele tempo quando o trabalho ocupava o primeiro lugar em 
suas vidas.

das três que sabem ler e escrever, uma não tem o primário 
completo, a outra conseguiu concluir o primário e a terceira chegou 
até a primeira série do ginásio, sendo que as demais não tiveram 
oportunidade de estudar, como aparece no testemunho:

Prá falar a verdade, nós não tivemos infância, sempre trabalhando, 
ajudando minha mãe.  Nós não fomos à escola, porque a gente morava 
longe da cidade, na fazenda, sabe como é fazenda, todas longe.  E a gente 
não ia na escola, nós fomos criadas só para trabalhar em casa, e quando 
uma pessoa precisava a gente ia, quando o patrão vinha nós trabalhava 
na fazenda. Nossa vida foi essa, na cidade meu pai não deixava ir... 
Eu, na idade de 7 anos, já lavava roupa para minha mãe, que ia prá 
roça e, cada ano e meio ela tinha um filho.  Com 10, 12 anos eu ia 
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na roça também.  Nós tínhamos cada um uma semana prá trabalhar, 
prá fazer um serviço, levantar cedo, fazer o café, uma semana cada um, 
nós quatro. ...era sempre presa.  Não tinha liberdade de sair, aprender.  
E na escola nunca fiu.  Queria ir, mas meu pai não me deixou, disse 
que mulher não precisa estudar. É trabalhar, só. (Carolina, 74 anos)

como mulheres, eram limitadas, e o seu mundo direcionado 
para o trabalho na roça e para os cuidados da casa e da família. a 
escola	ficou	no	sonho	dessas	mulheres.

o valor relacionado ao trabalho para esse grupo de mu-
lheres, é fundamental para a garantia do progresso econômico e 
manutenção do estilo de vida com qualidade para a família.

apresentando uma homogeneidade em relação à religião, 
todas são católicas por herança cultural dos pais, e da qual se 
orgulham,	procurando	passar	isso	para	os	filhos	e	para	os	netos,	
ainda	que	com	algumas	dificuldades.

Ainda	no	aspecto	da	religião,	verifica-se	que	a	relação	das	
avós com deus é vivida como um relacionamento pessoal indivi-
dual.  apenas uma avó, por morar perto de uma igreja católica, 
vai à missa todos os dias e participa das atividades da igreja.  as 
demais não freqüentam com assiduidade a igreja.  nesse ponto, 
aparece a continuidade dos costumes, pois na zona rural a igreja 
era distante, fazendo com que a maioria dessas mulheres, cultuasse 
a religião de uma forma mais diretamente relacionada com deus.  
a igreja, como instituição, passa a não fazer parte de suas vidas.

dentro desse quadro é que pudemos visualizar as caracte-
rísticas do universo das mulheres-avós entrevistadas. com seus 
hábitos e costumes, elas permanecem na família passando seus 
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valores, convivendo com seus parentes e recordando suas histórias 
de vida.

a condição de pertencerem à camada média na estrutura 
social, como pequenos produtores e como industriais, também 
possibilitou a essas avós, aprenderem não só como produzir bens 
materiais,	mas	também	como	internalizar	significados	implícitos	
nesse modo de vida.

assim, os símbolos que direcionam as relações de seus 
familiares estão intimamente ligados aos sistemas de símbolos 
que norteam a camada média na sociedade maior. com relação às 
netas  dessas avós, as características seguem as mesmas tendências 
da origem italiana, porém apresentando agora, um novo contexto 
da realidade de londrina.

enquanto as famílias das avós eram de colonos e depois de 
pequenos	sitiantes,	a	segunda	geração,	seus	filhos,	e	a	terceira	gera-
ção,	seus	netos,	já	se	diferenciavam	quanto	às	práticas	profissionais.

o mesmo local, com realidades diferentes – londrina, nos 
anos 1950 e 1960 – começa a transformar-se de região com práticas 
essencialmente agrícolas para as práticas secundárias e terciárias. 
nos estudos sobre “industrialização e pequenos empresários em 
londrina”, é demonstrado essa transformação: 

Enquanto,	no	fim	da	década	de	40,	Londrina	contava	com	
46,34% de sua população na zona urbana contra 53,66% na 
zona	rural,	no	fim	da	década	de	50	vai	apresentar	uma	maior	
concentração populacional na área urbana, 54,96% contra 
45,04% respectivamente.  em decorrência da crescente 
urbanização de londrina, acompanhada do crescimento 
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populacional	 da	 região,	 intensifica-se	 a	 demanda	 de	 bens	
industrializados no mercado consumidor.”14

a autora mostra ainda que na década de 1960 ocorre o maior 
número de implantações de indústrias na região, voltadas não so-
mente para um mercado regional, mas também para o mercado 
nacional e externo, resultando o crescimento tanto quantitativo 
como qualitativo.15

esse crescimento pode ser explicado, pelos efeitos do 
“boom” cafeeiro pelo qual passou a região no início desse período.  
os lucros gerados pela economia cafeeira, somados à instabilidade 
que marca esta mesma atividade sujeita à ocorrência de fatores não 
controláveis	(geadas,	oscilações	de	preços,	etc.),	transferiram	os	
capitais para a área urbana e, em alguns casos, para a indústria.16

essas mudanças econômicas na região levaram, certamente, 
as	famílias	das	avós	à		preocuparem-se	com	a	profissionalização	
de	seus	filhos,	portanto,	tornaram-se	médicos,	professores	e	pe-
quenos comerciantes.

com relação às netas, as mesmas práticas urbanas exercidas 
pelos seus pais vão se repetir, para atender uma realidade atual, 
como ressalta cesário: 

londrina, que desde o início desempenhou a função de cen-
tro do processo de colonização de uma área de 60.000 Km2, 
continua a manter a posição de pólo e a desempenhar o papel 
para o qual foi predestinada.  Polarizando, atualmente, uma 

14 cesário, p. 39-40, 1981.
15  cesário, a. c. c. Industrialização e Pequenos Empresários em Londrina, p.40, 1981.
16  ibid., p.40.
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economia regional, cujo suporte principal, até o momento, 
vem	sendo	o	café	(só	agora	cedendo	lugar	à	soja	e	ao	trigo),	
gerou um setor terciário bastante desenvolvido para atender 
toda a área”.17 

mesmo com o dinamismo e rentabilidade apresentados pelo 
setor primário, londrina apresentava o setor terciário como o mais 
desenvolvido do município.  esse fato é explicado porque, antes 
de apresentar um desenvolvimento econômico voltado dentro dos 
próprios limites do município, a economia londrinense crescia na 
razão do crescimento da própria região.  assim, seu setor terciário 
desenvolveu-se para atender toda a área.18

com essas características, londrina apresentava um setor 
terciário construído com base numa estrutura agrícola. o comércio 
apresentava	uma	configuração	bastante	heterogênea.	Possuía	faixas	
constituídas de pequenos e médios empreendimentos, voltados 
para as camadas assalariadas dos bairros periféricos da cidade. 
outras faixas mais diferenciadas se voltam para os proprietários 
rurais, setores da classe média localizados na cidade ou em cidades 
vizinhas e, ainda, os empresários do setor terciário. o setor de 
serviços direcionava-se para o atendimento do mercado regional, 
principalmente nas áreas de saúde e educação, de maneira mais 
intensa que o próprio comércio.19

frente a esse quadro e com uma estrutura econômica regio-
nal, na época, houve em londrina um processo de industrialização 
incipiente.

17 cesário p. 42, 1981.
18 ibid., p.42.
19 ibid., p.42.
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assim, as netas das mesmas famílias das avós continuam a 
pertencer ao mesmo segmento de camadas médias, na cidade de 
londrina, porém com características econômicas diferenciadas, 
nos	moldes	da	sociedade	moderna,	possuem	qualificação	profis-
sional: quatro são assistentes sociais, uma médica e professora, 
uma economista, uma administradora de empresas e professora, 
outra formada em educação física, duas trabalham em duas gran-
des	firmas	de	Londrina,	uma	como	analista	de	sistemas	e	outra	
como secretária, ainda uma outra trabalha como enfermeira num 
hospital de londrina.

variando de idade entre 20 e 34 anos, sendo duas com 20 
anos, uma com 22 e as sete restantes entre 30 e 34 anos, apresenta-
ram um quadro diferente da vida das avós, no que diz respeito aos 
aspectos de trabalho, estudo, e até da vida de casada, conservando 
porém os trabalhos aprendidos na primeira socialização, mesmo 
nessa realidade moderna.

se as avós foram criadas para trabalhar e para serem donas 
de casa, ajudando seus pais quando crianças e adultas, e, depois 
de casadas, ajudando seus respectivos maridos; as netas também 
trouxeram	essa	característica,	só	que,	com	o	exercício	profissional	
qualificado,	suas	vidas	foram	divididas	entre	o	mundo	público	e	
o privado. assim com as netas permaneceram a mesma força de 
vontade e a iniciativa.

dessa maneira, diferenciando de suas avós nas práticas 
sociais quando aquelas trabalhavam no mundo da casa, e ainda 
na	roça	(podendo	ser	caracterizado	como	no	mundo	público	–	
restrito),	agora,	as	netas,	podem	dividir	o	mundo	da	casa	com	as	
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empregadas. seis netas que são casadas e têm empregadas que as 
ajudam	a	tomar	conta	de	seus	filhos	e	das	suas	casas.	

duas dessas seis netas contam com o auxílio das avós nos 
serviços de casa. as outras quatro netas são solteiras, e moram 
com os pais, dessas somente uma tem empregada doméstica.

diferenciando-se ainda de suas avós que foram mães de 
elevado	número	de	filhos,	as	netas,	quando	casadas,	são	mães	de	
1	a	4	filhos	em	comparação	com	3	a	11	filhos	para	as	avós,	sendo	
que	apenas	uma	avó	teve	três	filhos,	e	todas	as	demais	tiveram	
acima de quatro.

Quanto à posição ocupada na estrutura de parentesco, as 
netas se localizam nas famílias da seguinte maneira: cinco são as 
primeiras,	por	parte	de	avós	maternos,	ficando	as	demais	na	po-
sição entre a segunda e a décima terceira netas na família.

Com	relação	à	religião,	verificamos	que,	enquanto	a	totali-
dade das avós é católica, duas netas seguem outra religião.

Quanto à habitação, sete das netas moram em casa própria, 
uma casada mora na casa da tia, não pagando aluguel, pois cuida 
da avó que mora com ela e somente uma paga aluguel.  todas as 
casas apresentam o mesmo padrão de construção habitadas pelas 
avós, sendo de alvenaria e cômodos grandes.  as outras três mo-
ram	em	apartamentos	espaçosos,	refletindo	a	situação	econômica	
desse segmento das camadas médias de londrina.

as netas trazem consigo alguns conjuntos de símbolos que 
dão ao grupo uma certa homogeneidade quanto aos valores de 
trabalho, responsabilidades e iniciativa.  lembram sempre que 
esses valores foram herdados dos pais, que por sua vez também 
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aprenderam com seus avós.  todos são descendentes de italianos 
por parte de mãe.  Por parte de pai três são descendentes de por-
tugueses, e uma descendente de espanhol.

todas se lembram do tempo em que eram mais novas e do 
relacionamento com suas avós como algo distante que lhes traz 
saudades pelos momentos bons que aconteceram, conservam o 
respeito	e	a	admiração	pelas	avós.	Vão	passando	para	as	filhas	o	
que aprenderam e aprendem com as avós diretamente, ou através 
de suas mães. esperam um dia realizar um sonho de serem avós e 
passarem	para	suas	netas	o	que	mais	significou	dessa	relação	avós	
e netas, na família de origem italiana.

assim, as histórias de vida das avós e das netas, em dife-
rentes contextos de uma mesma cidade, londrina, estão ligadas 
pela cultura do trabalho; da garra pelos objetivos de vida, voltados 
para o progresso e bem-estar das famílias, que se transmitem na 
participação ativa na comunidade.
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represeNtAção sociAl dA 
Mulher-Avó NA FAMíliA 2

A CULTURA REVELANDo A CoNSTRUção 
Do PAPEL DE AVóS NA FAmíLIA

revelar a construção e o desempenho do papel de mulheres
-avós na família supõe realçar o processo de legitimação 
dessas ações entrelaçadas aos códigos da sociedade em 

que elas vivem, e demonstrar o espaço de criatividade construído 
por essas personagens. 

a discussão a que nos propusemos, neste momento, con-
sidera, por um lado, o comportamento coletivo dependente da 
existência de um conjunto de regras construídas socialmente, isto 
é, toda a atividade humana está sujeita ao hábito.  uma ação repe-
tida várias vezes será moldada, servindo como padrão para futuras 
ações, podendo ser passada para outras pessoas no decorrer do 
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tempo. além disso, essas ações, tornadas habituais, conservam um 
caráter	significativo	para	o	indivíduo.		Assim,	as	origens	dos	papéis	
encontram-se no mesmo processo fundamental de formação de 
hábitos e objetivação. 

contudo, para que aconteça a institucionalização da ativida-
de	humana,	é	necessária	a	tipificação	de	ações	habituais	por	dife-
rentes tipos de atores.1 em todas relações sociais, estão presentes 
regras socialmente construídas e o modo pelo qual essas regras 
são executadas. assim 

regras culturais certamente modelam o comportamento, 
mas nunca o determinam de modo absoluto.  uma coisa é a 
regra;	outra	sua	aplicação	a	casos	específicos,	que	nunca	se	
enquadram completamente no modelo. 2

o estudo das relações dessas nulheres-avós na família, evi-
dencia	as	formas	alternativas	de	organização,	na	qual	se	identificam	
tanto concepções da estrutura social como arranjos e combinações 
emergidas de situações concretas, em contexto sócio-cultural es-
pecíficos,		ou	seja,	famílias	de	descendência	italiana.	Daí	porque	a	
construção do papel de avó, nesse caso, pode ser entendida mais 
pelo processo do que pelo modelo.

Apesar	do	modelo	oficial	estar	presente	nas	interações	das	
avós e seus respectivos familiares, expressando as relações sociais 
impostas pela sociedade mais ampla, é nas práticas sociais coti-
dianas que o papel de avó, das mulheres analisadas se constrói.

o hábito de cuidar de crianças, através de condutas padro-
nizadas	pelas	características	recíprocas	de	mãe	e	filhos,	na	família,	
1 Berger, P.; luckmann,  t. A Construção Social da Realidade, p. 77 a 80, 1974.
2 durham, p. 31, 1983.
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levaram essas mulheres, quando no papel de avó, a viverem uma 
experiência nessa tarefa.  Porém, tornar-se avó, para elas,  impli-
cou também aprender novos hábitos que, somados aos de mãe, 
possibilitaram a institucionalização do novo papel, o de avó, uma 
vez que a família exigiu-lhe semelhante desempenho.

as expectativas de desempenho no papel de avó, são espera-
das na família pelo fato de aparecer uma nova posição social para 
ela no meio familiar.  essas expectativas geram características de 
padrões	emocionais,	em	virtude	da	relação	particular	que	os	filhos	
e	netos	passaram	a	ter	com	as	avós.	Essas	expectativas		configu-
ram-se	em	novos	significados	para	elas;	agora	não	só	como	mãe	
mas também como avós.

É, pois, na dinâmica das relações das famílias que perce-
bemos a construção, o desempenho e as estratégias do papel 
de mulheres-avós, que mantém vínculos duradouros na rede de 
parentesco, através da trama de relações sociais constituídas no 
dia-a-dia. em nível do conhecimento comum, essa relação de 
parentesco parece se dar naturalmente entre os membros da uni-
dade familiar.  contudo, quando procuramos estranhar esse fato, 
isto é, nos aprofundarmos nas questões que envolvem a dinâmica 
interna da família, percebemos que as relações que envolvem os 
membros desta são controladas por um sistema.

as representações – idéias, sistemas e símbolos, incorpora-
dos nas noções de parentesco, são os elementos que estabelecem 
os	vínculos	sociais	entre	os	filhos,	a	mãe,	o	pai,	os	avós	e	outros	
membros da família.

a ligação entre os membros da família, portanto, se dá atra-
vés desse sistema de parentesco que advém da combinação dos 
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diferentes papéis representados pelos seus membros, formando 
a dinâmica familiar.  sem essa combinação a família não se estru-
tura internamente e nem se mantém na sociedade.  esse sistema 
é, então, o condutor das ações e reações dos membros do grupo 
na sociedade.

assim, as regras contidas nos sistemas de parentesco vão 
garantir a combinação entre os membros na unidade interna da 
família, proporcionando a união e o controle entre eles. tais  regras 
também são responsáveis pela manutenção de um certo equilíbrio 
interno no grupo, atenuando as tensões advindas dos problemas 
do cotidiano, na relação indivíduo e sociedade.

os sistemas de parentesco são concebidos como estruturas 
formais, consistindo em arranjos e combinações de três relações 
básicas:	as	de	descendências	(entre	pai/filhos	e	ou	mãe/filhos),	
de	consangüinidade		(entre	irmãos)	e	de	afinidade	(criadas	pelo	
casamento). 3

outro fator importante na questão do sistema de parentes-
co é entender a relação de família com a sociedade mais ampla, 
quando as estruturas de parentesco vão além da família, isto é, 
do grupo doméstico, elas passam a ser o principal elemento da 
própria estrutura social mais ampla.

a família, sendo a fonte de lealdade e dos compromissos 
com os quais o agrupamento de descendência deve contar, faz 
com que os direitos e deveres de cada membro sejam estabelecidos 

3 durham, r. A Reconstrução da Realidade, um estudo sobre a obra etnográfica de Bronislaw 
Malinowski. p.22, 1978.
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por um conjunto de regras determinadas. e quando um membro 
da família precisa resolver um problema ligado à sociedade maior, 
geralmente, ele recorre aos seus parentes.

assim, as principais funções da família, a qual se organiza 
em termos de parentesco, são importantes, tanto para ela própria 
como para a sociedade em que está inserida, por ser ela o vínculo 
intermediário entre o indivíduo e a sociedade.

Portanto,  a família, visto do prisma de parentesco, se cons-
titui em laços de compromissos e lealdade entre os seus membros, 
tanto na linha de descendência como na de ascendência.

entretanto, é também no espaço familiar que se recriam os 
códigos,	produzindo-se	uma	teia	de	relações	sociais	significativa	
para os seus membros. assim, o sistema de parentesco cria vín-
culos sociais e supõe uma ligação afetiva entre os membros da 
família. conforme o grau de parentesco. essa ligação é concebida 
de modo mais intenso ou mais diluído. e isso constitui também 
um	motivo	que	justifica	como	a	família	consegue	manter	unidos	
os	seus	membros,	uma	vez	que	laços	de	afetividade	são	definidos	
pelas regras que permeiam as relações sociais na família.

constatamos que as avós, além de representarem a ligação 
entre o passado e o presente da família, representam, ainda através 
dos netos, a ligação do presente com o futuro.  assim, com as 
avós estão todas as preocupações no que diz respeito à reprodu-
ção das condições de vida familiar para seus netos, e ainda com o 
desenvolvimento dos mesmos na sociedade.  essas preocupações 
fazem parte da sua vida, pois elas vão garantir, de certa forma, a 
continuidade do sistema de parentesco e da família como um todo. 
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Tal	sistema	sendo	afirmado	pelos	laços	afetivos	que	elas	conse-
guem estruturar em suas ações, envolvendo todos os familiares.

através das histórias de vida das avós e das netas, observa-
mos como as avós, desde criança, já na sua socialização primária, 
aprenderam coisas que serviriam, mais tarde, para o desempenho 
do papel de avó.  e, por outro lado, na efetivação desse papel, esta-
beleceram estratégias, criando e recriando formas que auxiliaram-
nas	na	afirmação	do	seu	espaço	social,	entre	os	demais	parentes.

cumpre ressaltar que o desempenho de um papel, numa de-
terminada situação social, implica na consideração de certas regras 
que lhe são subjacentes.  a aplicação dessas regras, em situações 
diversas, assume formas diferentes.  nesse sentido, nos arriscamos 
a dizer que os atores sociais encenam e criam espaços de manobra, 
indicando, assim, a recriação no desempenho de um papel.

detectamos que as mulheres-avós tanto percebem a impor-
tância dos hábitos adquiridos na trajetória de vida de suas famílias 
no que diz respeito ao desempenho dos papéis, como se dizem 
diferentes de suas avós em épocas passadas em que a situação se 
configurava	de	modo	diverso:

A minha avó era muito exigente, ela era muito grã-fina, muito brava e 
muito religiosa.   Então, naquele tempo, a gente não usava roupinha de 
manga curta, não usava roupa decotada, então a gente cumprimentava 
ela assim: Bom dia nona.  Aí, ela falava: você chegou, você tá aqui! E 
ela falava tudo em italiano.  Aí, minha avó veio da Itália, como a gente 
diz, de família nobre, sou de uma família nobre.  Um pedacinho.  Ela 
vinha passar a mão no braço (porque ela era míope e não usava óculos) 
prá ver se tinha manga.  Muito brava e exigente.  Então se ela visse que 
tinha manguinha ela ficava contente, se ela visse o braço pelado ficava 
brava.Eu era mocinha, eu tinha 3 filhos quando ela morreu.  Quando 
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ela morreu, a mãozinha dela parecia de luva e a caminha dela, minha 
filha, ninguém dormia não!  Ela dizia: não anda com a cabeça alta 
prá não olhar os moços.  Ela dava conselho, ela daí falava de namoro.  
Então, aí eu comecei com o namorinho e aí ela mandou a minha mãe ir 
me buscar.  A vó era muito brava e muito delicada. (Francelina, 85 anos)

a maneira como elas foram criadas: com respeito pelos 
mais velhos, imperando a autoridade deles nas relações entre 
diferentes	gerações,	refletindo	a		rigidez	da	educação	que	essas	
mulheres tiveram.

a construção do papel de avó demonstrada pelas avós , 
revela uma trajetória ligada à história de vida dessas mulheres e 
das famílias as quais pertencem, sendo de descendência italiana, 
indicam práticas no papel de avó que, certamente, diferenciam-
se das avós de outras descendências. Por essa razão, procuramos 
na análise ressaltar tais características. com isso, não queremos 
separá-las de outras famílias brasileiras, pois elas estão relacionadas 
à	estrutura	da	nossa	sociedade.	Entretanto,	podemos	afirmar	que	
essa é uma, entre outras maneiras existentes, de mulheres-avós 
viverem em família, na sociedade.

ao analisarmos a representação do papel de avó, pelas 
mulheres por nós estudadas, não ressaltamos os deveres do papel 
de avó, apenas como funções de auxiliar nos serviços de casa, ou 
ainda, de cuidados referentes à reprodução da força de trabalho, 
isto é, os cuidados com os netos, mas ressaltamos, também, os 
aspectos simbólicos das relações com a família e com o neto.  Pro-
curamos	evidenciar	o	significado	de	ser	avó	para	essas	mulheres.

A	chegada	de	um	filho	anuncia	uma	nova	dinâmica	na	rede	
de relações familiares; podemos nos referir a uma trama entre 
avós,	pais	e	filhos.		
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as avós e os pais garantem a sua própria continuidade na 
criança que chegou.  Porém, as avós terão a função de mediadoras 
entre a criança, a família e a sociedade, à medida que transmitem 
e reforçam aos netos as tradições e os costumes da família.  com 
isso, ela conquista um espaço que lhe garantirá um papel impor-
tante na família:

Fiquei contente. Era o filho do meu filho que nascia. Eu acho que é 
igual, porque os filhos são da gente, a gente é mãe e os netos são filhos 
dos filhos da gente. Significa que a gente já foi mãe, já é avó e a vida 
continua, depois bisavó.  Ficar avó significa a continuidade da vida da 
gente. (Rosalina, 75 anos)

o nascimento de uma criança na família, talvez mais do 
que o próprio casamento, põe em evidência dispositivos típicos 
do código de aliança. a criança, ao nascer, além de estabelecer 
elos entre grupos, garante e sela a continuidade, não só dos pais, 
mas também das avós, perpetuando em suma, a história familiar.

sendo portadora da história da família, ela tenta atingir 
seus	objetivos	de	passar	o	que	ela	tem	como	significado,	para	os	
novos membros da família. o que ela não conseguiu passar com 
muito	sucesso,	para	seus	filhos,	é	fortalecido	agora	na	produção	
simbólica	do	papel	de	avó	para	unificar	os	familiares.	O	que	se	
percebe nesse estudo, é que, mesmo que os antepassados, bisavós 
e os tataravós não estejam mais presentes nas famílias, de alguma 
maneira eles estão nas lembranças da família, por uma foto, ou 
ainda nos comentários de como eles agiam, como diziam, ou o 
que pensavam. suas histórias,	seus	significados	estão	presentes,	
ainda nas relações das famílias.

a continuidade da produção simbólica do grupo, para a avó 
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é fundamental, pois, além de representar a sua própria continuida-
de através dos netos, ainda vai possibilitar a sua permanência na 
família uma vez que com ela está a história, a cultura da família.

SER AVó é “SER mãE DUAS VEzES”: o 
ImAGINáRIo DE mULhERES IDoSAS No 
PAPEL DE AVó

nas colocações anteriores, chamamos a atenção para a  
construção do papel de avós, relacionada ao sistema 
de parentesco que unem os membros da família. neste 

momento,	nossas	reflexões	se	dirige	ao	imaginário.
nesse sentido, as interpretações a respeito da construção e 

o desempenho do papel de avó na família de descendência italia-
na, desse grupo de avós, estão baseadas em algumas idéias sobre 
a relação natureza versus cultura.  trata-se de considerarmos não 
só os pressupostos biológicos necessários à produção da ordem 
social, mas, principalmente, de colocarmos em evidência o fato 
de que a natureza humana molda-se por intermédio de diferentes 
formações sócio-culturais. dessa forma, lançamo-nos na perspec-
tiva de Geertz quando lembra, 

[...] ser humano certamente não é ser Qualquer homem; é ser 
uma espécie particular de homem, e sem dúvida os homens 
diferem [...].4

4  Geertz, c. A interpretação das culturas, p. 65, 1978.
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as questões que envolvem a relação natureza e cultura de-
monstram o homem como um ser biológico e, ao mesmo tempo, 
como um ser social.   entre as respostas que lhe proporcionam 
estímulos exteriores ou interiores, algumas dependem de sua 
natureza biológica, outras de sua condição social, porém, não 
de forma dissociada.  na verdade, as causas não são distintas e a 
resposta do sujeito constitui-se como verdadeira integração das 
fontes biológicas e das fontes sociais de seu comportamento. 5

o homem, por ser diferente de outros animais, não possui 
um	ambiente	específico,	firmemente	estruturado.		Já	com	relação	
ao animal, o ambiente estruturado é que vai proporcionar a ele uma 
relação	fixa	com	seu	ambiente,	determinando	a	sua	especificidade.	
Essa	relação	diz	respeito	mais	ao	caráter	biologicamente	fixo	de	
sua relação com o ambiente.

Por essa razão é que todos os animais não humanos vivem 
em mundos fechados, nos quais os equipamentos biológicos de-
terminam as estruturas do ambiente.

ao contrário desses animais, a relação do homem com seu 
ambiente é caracterizada pela sua abertura para o mundo.  a relação 
com o ambiente que o cerca é  muito imperfeitamente estruturada  
pela sua própria constituição biológica.  contudo, a constitui-
ção biológica do homem é que permite que ele se empenhe em 
diferentes atividades, tendo também suas limitações impostas pelo 
equipamento	sensorial	e	motor,	específico	da	espécie.

5  levi-strauss, c. As Estruturas Elementares do Parentesco, p.41, 1976.
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no animal o desenvolvimento orgânico se completa no 
corpo da mãe; no homem, ao contrário, o período fetal estende-se 
por todo o primeiro ano após o nascimento.

assim, o desenvolvimento humano ainda está se processan-
do biologicamente, mesmo fora do corpo da mãe.  dessa maneira, 
o processo de se tornar homem efetua-se na correlação com o 
ambiente. esse ambiente é, pois, um ambiente de duplo sentido:  
natural e humano, isto é, o ser humano em desenvolvimento se 
relaciona ao mesmo tempo com o ambiente natural particular e 
também	com	uma	ordem	cultural	e	social	específica.

a sobrevivência da criança depende de certos dispositivos 
sociais, da mesma forma que a direção de seu desenvolvimento 
orgânico é socialmente determinada.

Apesar	dos	limites	fisiológicos,	o	organismo	do	ser	humano	
tem uma imensa plasticidade em suas respostas às forças ambien-
tais que atuam sobre ele. essa plasticidade é que dá condições ao 
homem de construir a sua própria natureza.

contudo, como o organismo humano não possui os meios 
biológicos necessários para dar estabilidade à demanda humana, 
precisa da ordem social para direcioná-lo.

a ordem social é, assim, uma progressiva produção humana. 
É produzida pelo homem no curso de sua contínua exteriorização. 
desse modo, a ordem social existe unicamente como produto da 
atividade humana.

a inerente instabilidade do organismo humano obriga o 
homem a fornecer a si mesmo um ambiente estável para sua con-
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duta. o próprio homem tem de especializar e dirigir seus impulsos 
para a produção da ordem social. 6

as determinações biológicas relativas à reprodução e às 
diferenças sexuais nos ajudam a compreender certos aspectos 
universais da premissa biológica do homem e da mulher. com isso, 
é preciso que voltemos nossa atenção para a cultura, no sentido 
de percebê-la como um mapa, que orienta o comportamento dos 
indivíduos em diferentes sociedades, demonstrando os elementos 
constitutivos da espécie e a maneira como são moldados através 
de fatores extrínsecos.

É importante salientar, portanto, que o homem constrói a 
sua própria identidade. em uma situação concreta, a qual elegemos 
para nossa análise – a mulher idosa e o papel de avó – procuramos 
entender essa ligação enquanto uma construção social, ou seja, de 
um lado, a consideração recai em processos, tais como: posição 
de classe, religião, grupo étnico, trajetória e história de vida, rede 
de parentesco, etc.; e de outro, esses elementos são percebidos em 
determinada realidade sócio-cultural, o que nos permite constatar 
a experiência feminina e de como viver a idade acima de 60 anos 
na família, nesse grupo de avós.

essa análise nos faz entender a experiência não da mulher, 
mas de mulheres, não da identidade feminina, mas de identidades 
femininas.  assim, não existe a mulher idosa, mas, mulheres idosas. 
não a avó, mas diferentes avós.

6  Berger, P.; thomas, l., t. op.cit.
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as concepções de caráter genérico, em nossa sociedade, 
atribuem	significados	à	mulher	de	modo	a	entendê-la	a	partir	da	
função reprodutora. em outras palavras, a potencialidade de gerar 
filhos	está	associada	a	uma	série	de	valores.	Valores	esses,	que	são	
justificados	como	próprios	à	sua	natureza	de	mulher.

dentro dessa visão, a maternidade é percebida enquanto 
processo natural, próprio do instinto maternal da mulher, ou ain-
da, a sua própria natureza de mulher a faz ser maternal, dedicada.

assim, a crença naturalista engloba e estabelece relações de 
causalidade natural-lógicas, que irão direcionar todas as relações 
sociais	da	mulher,afirmando	a	potencialidade	biológica	feminina	
de	gerar	filhos	que	implica:

a)		o	cuidado	e	a	criação	das	crianças	de	forma	praticamente	ex-
clusiva e individual por parte da mãe biológica;

b)		uma	mística	maternal	 baseada	 no	 amor	 incondicional	 aos	
filhos,	que	constitui	uma	gratificação	suprema	para	a	mulher	
(basicamente	aos	filhos	próprios);

c)		o	acesso	à	maternidade	e	as	experiências	emocionais	provenien-
tes desse fenômeno como fatores essenciais para a constituição 
da	feminilidade	(ser	mulher	é	ser	mãe);

d)	 uma	série	de	atributos	da	personalidade	feminina	como	ternura,	
compreensão, tolerância, intuição, passividade, cuidado com 
os outros, que são esperados, primordialmente, na conduta 
das mulheres em todas as suas relações humanas, pelo fato de 
serem mães. 7

7 Bonder, G. A ilusão de naturalidade e a maternidade in Aspectos psicológicos da condição feminina, 
p.38, 1982.
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Esses	atributos	são	esperados	não	só	pelos	filhos,	mas	em	
toda a relação com os homens e no desempenho de suas tarefas, 
principalmente aquelas baseadas em atributos subjetivos como: 
gratidão, amor, reconhecimento.

nesse sentido, no âmbito da maternidade é que a negação 
das intermediações da cultura se torna mais persistente, deposi-
tando-se nela uma ilusão de naturalidade.

Desse	modo,	para	desmistificar	a	maternidade	como	fato	
natural da mulher, bem como a determinação do seu espaço e 
sua função na sociedade, pressupõe distinguir-se: a potencialidade 
biológica	feminina	de	gerar	filhos;	as	experiências	emocionais	vin-
culadas à maternidade; sua relação com a feminilidade; e também, 
a maternidade como função social.

Porém, essa distinção encontra obstáculos de diferentes 
ordens: sociais, econômicas, ideológicas e emocionais.

ainda sobre a questão da diferenciação entre natureza e 
cultura,	pode-se	verificar	nos	estudos	de	Ortner,	que	quanto	mais	
os	homens	são	definidos	em	relação	às	suas	conquistas	no	mundo	
público, mais eles passam a ser participantes, por excelência, desse 
mundo, e a ter mais experiências humanas feitas pelos homens.   
isto é, vivência no mundo da “cultura”, sendo que as mulheres 
dirigem a vida para o outro lado, para atividades que parecem ser 
irrelevantes.  sua posição é derivada de suas funções biológicas.  
e, ainda, as mulheres envolvem-se mais que os homens nos mate-
riais “sujo” e perigosos da vida, dando à luz e lamentando a morte, 
alimentando, cozinhando, desfazendo-se das fezes e equivalentes.  
essas oposições encontradas em sistemas culturais vão dar ao 



57

Representação social da mulher-avó na família

homem,	 em	última	 análise,	 o	 significado	de	“cultura”, uma vez 
que a ele é atribuído tudo que é construído, valorizado, ordenado, 
e	à	mulher,	como	é	definida	através	de	símbolos	que	reforçam	
suas	funções	sociais	e	biológicas,	passa	a	significar	“natureza” e, 
freqüentemente, desordem. 8

Portanto, o papel social feminino faz com que as mulheres 
criem a partir de sua própria essência, enquanto o homem é livre 
para	ou	forçado	a	criar	artificialmente,	 isto	é,	através	do	meios	
culturais e dessa maneira manter a cultura.

Por	essas	razões	as	mulheres	são	identificadas	ou	simbo-
licamente associadas com a natureza, em oposição aos homens 
que	são	identificados	com	a	cultura.		Consequentemente,	elas	se	
vêem como os outros as vêem, e reproduzem o que a sociedade 
quer que elas sejam. dentro do princípio, “ser mulher é ser mãe” 
e “ser mulher-avó é ser mãe duas vezes”.

Assim,	a	condição	fisiológica	da	mulher	de	procriar,	muitas	
vezes a faz olhar esse fato como parte de sua vida: ser mãe é, con-
sequentemente, ser avó, como nos fala uma entrevistada: “senti 
feliz,	achava	que	ia	ficar	avó	um	dia,	isso	faz	parte	da	vida	da	gente.”

o nascimento da criança envolve o grupo familiar como 
um todo, e especialmente as avós.  sendo um acontecimento que 
transforma a dinâmica interna na família, a avó passará para um 
nova etapa da sua vida, cheia de experiências no papel de avó.

essa nova etapa da vida da avó é sustentada pelos sentimen-
tos	de	transferência	simbólica,	em	que	ela	se	põe	no	lugar	da	filha	

8 rosaldo, m. A mulher, a cultura e a sociedade, p.106, 1979.
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ou da nora. e é esse sentimento que irá direcioná-la nas relações 
do grupo familiar.

outro fator que interfere na vida da mulher é a passagem 
para	a	fase	das	transformações	fisiológicas	provocadas	pela	meno-
pausa, na qual afasta-se da mulher a condição natural de procriar, é 
nesse acontecimento na família, que a alegria de dar a vida, quando 
mãe, é relembrada quando chegam os netos.

as avós entrevistadas revelaram  que o nascimento dos 
netos	significou	para	elas	a	identificação	com	as	filhas	ou	noras,	
acolhendo,	muitas	vezes,	os	filhos	destas	com	maior	ansiedade	
do que as jovens mulheres. com isso, percebemos que as avós 
recuaram no tempo, tornando-se “jovens parturientes”, e  todas as 
alegrias	da	posse	e	do	domínio,	que	de	há	muito	seus	filhos	não	
lhes davam mais, foram revividas. todos os desejos da maternidade 
a que renunciaram no momento da menopausa são satisfeitos, 
através do imaginário.

assim as avós, acostumadas a serem mães de um número 
significativo	de	filhos,	e	tendo	a	prática	de	cuidar	de	criança,	ao	
receberem seus netos, são invadidas pela alegria:

Ah!, fiquei alegre! Alegre de ter uma neta! Quando nasceu a primeira 
neta, depois quando nasceu os outros, também, eu ficava sempre con-
tente!  Parece que eu gostava de ter netos!  Sentia alegria. Eu fiquei 
feliz!  Porque parece que me sentia mãe de novo.  Eu acho, que a gente 
se sente mais... mais gente.  É mais importante. Eu fiquei contente, a 
gente gostou.  Foi maravilhoso!  Eu gostei, para mim foi a mesma coisa, 
não achei que fazia diferença, por eu ser avó.  Agradeço a Deus por ter 
alcançado ser avó. (Odília, 84 anos)

Colocar-se	no	lugar	das	filhas	ou	das	noras	no	momento	de	
receber a criança na família é para as avós, uma maneira encontrada 
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para recuperar o papel de “mãe”. É, portanto, esse acontecimento 
cheio	de	significado	para	ela	como	mulher-avó	que	vai	direcioná
-la em todo o relacionamento, não só com as netas, mas com a 
família como um todo.

Dessa	maneira,	o	papel	da	avó,	além	dos	significados	de	
parentesco por descendência, também trouxe consigo, implícito, 
todo o sentimento que essas mulheres idosas têm, nessa fase da 
vida. o imaginário de ser mãe novamente torna-se seu guia, a 
representação	direta	do	significado:	ser	“mãe”. 

sobre esta questão, durham, nos lembra que: 

a dimensão simbólica constitutiva da ação humana pode 
ser verbalizada no discurso, cristalizado no mito, no rito, no 
dogma ou incorporada aos objetos, aos gestos, a postura 
corporal, e está sempre presente em qualquer prática social.9

ao mencionar  “ser mais gente, mais importante”, pode-se 
inferir	que	aumenta	sua	confiança,	em	relação	a	família,	quando	
chegam as crianças no grupo.

trazendo com elas o amor de mãe em relação aos netos, 
não se diferenciavam das verdadeiras mães, nos aspectos afetivos.  
e, ao se expressarem demonstravam, de maneira espontânea, esse 
sentimento, como algo natural:

Como se diz a avó é ‘mãe duas vezes’. Quando vêm os netos, a gente 
cria aquele amor por eles.  Então eu acho que não tem muita diferença 
do amor que a gente tem pelos filhos. (Amália, 77 anos)

9 durham, p. 73, 1984.
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com o imaginário de ser mãe duas vezes, a construção do 
amor pelas netas é redobrado também e como o relacionamento 
com o neto é voltado mais para a parte afetiva, como forma de 
se projetar como a “segunda mãe”, ela passa este sentimento para 
a família e para as netas.

Eu acho que o amor de mãe é mais responsabilidade, é o filho, será que 
a educação do filho tá certa, tá correta, o castigo tá na hora certa, ou 
tem que ser agora. E a da avó é aquele amor liberal, mais tranqüilo 
onde visa mais agradar a criança, não exigir.  Então, é o que diferencia 
o amor da mãe e da avó. (Lourdes, neta)

Por outro lado, atribuindo ao amor de mãe uma maior res-
ponsabilidade,	e	ao	amor	de	avó	o	objetivo	de	agradar,	confirma-
se	o	papel	direto	dos	pais	de	educar	seus	filhos.		A	avó	somente	
auxilia nessa educação, e, sabendo dessa regra na família, faz uso da 
afetividade, agradando as crianças, para conseguir desempenhar o 
seu papel, e também, para não provocar tensões na relação avós e 
netos e com a família, é o que aparece no depoimento de uma neta:

O que eu mais gosto na minha avó é esse coração dela como eu já falei, 
muito bom.  Coração que... às vezes ela discute, ela pode até discutir, às 
vezes ela fica nervosa e não quer discutir, porque ela não quer inimizades.  
Às vezes ela prefere até concordar com uma coisa que ela nunca quis 
concordar, prá não criar inimizades.  Essa é a lei que ela mesma fez, 
fez prá ela, prá viver bem, e não ter inimizades.” (Rita, neta)

Para entender as relações desse grupo de mulheres-avós no 
cotidiano da família, é preciso entender que muitas vezes o amor 
das avós que é um amor muito especial, com tipos de sentimentos 
as vezes confusos, e às vezes tão claros nas suas ações, tanto com 
os netos, como com os outros membros da família. e, nesse jogo 
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de	ora	avançar	com	confiança	e	ora	recuar	que	ela	ganha	o	espaço	
e	se	afirma	no	papel.

com mais experiência na vida, e na vida em família, esses 
sentimentos são difíceis de serem decifrados. eles estão carrega-
dos	de	significados,	e	sua	representação	na	família	é	descrita	com	
maior intensidade pelas netas, que fala do amor delas pelos netos 
e pela família. Por essa razão é que a avó ocupa um espaço na 
família, com tanto destaque.

mesmo sem darem conta, esse grupo de mulheres-avós sabe 
que é pela afetividade que ela mantém a família unida e é isso que 
ela quer, como objetivo de vida.

elas sabem que no mundo de casa, na família, o que é im-
portante para ela são os sentimentos de amor, que mantém unidos 
os membros familiares, para enfrentar as diversidades da vida.

a projeção de ser “mãe” dos netos, pode ser entendida como 
uma criação das mulheres-avós, que, ao perderem sua condição 
natural de serem mães, novamente estabelecem para elas mesmas 
e para seus familiares um conjunto de símbolos que as direcio-
nam nas relações entre avós, netos e outros parentes. assim, a 
manifestação da cultura permite essa construção e representação 
do papel de avó. isto é, ser avó pode ser entendido na relação 
do imaginário de “ser mãe duas vezes” e suas ações concretas no 
cotidiano. dessa maneira, a capacidade das avós de lidar com os 
fatores extrínsecos, permitiu a criação do papel de avó, por elas 
desempenhado.

Pensando assim, elas encontraram um mecanismo para di-
recionarem suas vidas na família. com isso, driblaram sua própria 
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condição	biológica	de	não	poderem	mais	ter	filhos	e,	ao	mesmo	
tempo, asseguraram uma posição nas relações familiares.

o que se percebe no estudo, é que as mulheres-avós, ao se 
sentirem “mães” novamente, foram buscar os conhecimentos e sig-
nificados	aprendidos	desde	criança	e	de	suas	próprias	experiências	
de serem mães, para lidarem com seus netos.  Procedendo assim, 
encontraram	um	significado	para	esse	acontecimento	na	família.

Verificando	 as	 questões	 que	 envolvem	 a	maternidade	 e	
naturalidade, pressupõe essa maternidade, vista pelas avós, como 
uma construção social, pois o “filho” (neto),	não	nasce	dela,	mas	
sim	da	filha	ou	nora.		Assim	sendo,	esse	papel	pode	ser	entendido	
como algo construído, no processo da relação entre o imaginário 
e as ações concretas do cotidiano.  Portanto, é a manifestação da 
cultura em nossa sociedade sobre as idéias do natural: ser “mu-
lher-avó é ser mãe duas vezes”. e, assim, pode ser entendido como 
um processo de biologização da própria cultura, no qual as avós, 
partindo de um quadro em que a natureza biológica já não lhes 
permite serem mães, recriaram-na imaginação para serem avós, e 
também “mães” dos netos na velhice.

Ao	 se	 projetarem	 como	mães,	 estão	 dando	 significado	
às suas ações nas relações de família e, ao mesmo tempo, exte-
riorizando seus sentimentos de mãe dos netos, fornecendo a si 
mesmas um ambiente estável para suas condutas. com isso foram 
construindo suas identidades, diferenciadas, dentro do contexto 
em que viviam. e, ainda foram direcionando suas vidas e vivendo 
as transformações ligadas à questão da velhice.  

trabalhando com esse imaginário, elas também procuraram 
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afirmar-se	como	mediadoras	nas	relações	entre	pais	e	filhos,	pois	
acreditando-se mães dos netos, elas têm o direito de opinar em 
favor de seus filhos, isto é, de seus netos. Por outro lado, sentindo-
se mães novamente,	elas,	em	determinados	momentos,	ficam	ao	lado	
dos	pais,	por	se	identificarem	com	eles.

nesse jogo de relações, todas as ações das avós entrevista-
das	têm	um	significado	para	elas,	como	mães,	na	família,	e	dessa	
maneira,	elas	pensam,	vivem	e	projetam	a	história	de	seus	filhos.	
agindo assim, elas continuam participando ativamente nessas 
unidades de descendência italiana, ora sendo aceitas totalmente, 
ora criando tensões, pela necessidade de se adaptarem aos novos 
tempos da sociedade.

em outras culturas e em outros grupos, certamente, as 
mulheres-avós se diferenciam do grupo de mulheres-avós entre-
vistadas,	por	atribuírem	outros	significados,	no	desempenho	de	
seu papel na família. muitas até não admitindo serem chamadas de 
avó, por não querer que esse papel seja comparado com a velhice.

diante dessas considerações, pudemos entender, ainda, 
como o sistema de parentesco é um conjunto de símbolos constru-
ído socialmente. e para essas mulheres-avós, o tratamento de avó 
tem	um	significado	que	é	representado	pelo	orgulho,	pois	indica	
um	conjunto	de	significados	vivenciados	na	prática	cotidiana	e	
valorizados pelos familiares.

Ser	avó,	significa	também	ter	cumprido	todas	as	etapas	da	
vida de uma mulher na sociedade e na família. eis porque o fato de 
ser	avó	não	tem	nenhuma	ligação	com	os	significados	de	velhice	
com valores depreciativos.

as interpretações permitiram sugerir que essas mulheres 
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se apropriam de padrões culturais impostos a ela, como mulher, 
utilizando-os como estratégias para interagir com a família, ima-
ginando-se mãe novamente, em idade que a natureza biológica 
já não lhe permite ser. dessa maneira, elas não só deram direção 
para a sua nova etapa de vida em família, como também driblaram 
no pensamento a própria condição biológica. recriaram os seus 
significados	e	ações	na	família,	agora,	com	o	papel	de	avó.	

AVó-mEDIADoRA NAS RELAçõES ENTRE 
SEUS FILhoS E SEUS NEToS:  ACEITAção 
E CoNFLITo NA FAmíLIA

com	 a	 vida	 renovada,	mais	 confiante	 no	 papel	 de	 avó,	 
seguindo o modelo de “mãe” dos netos, no imaginário,  
ela vai usando da afetividade, e driblando nas relações, 

encontrando maior aceitação entre os membros da família.  Po-
rém, na situação concreta, quando as avós pretendem interferir 
na educação dos netos encontram impedimentos, tanto por parte 
dos pais que se vêem ameaçados na sua autoridade quanto por 
parte dos netos quando começam a participar de um outro mundo, 
fora da família.

Na	 relação	 entre	mãe	 e	 filhos,	mesmo	 com	mais	 idade,	
comumente a mãe tem maior preocupação do que o pai, com as 
crianças. É como se as crianças nunca crescessem, são eternas 
crianças.	Essa	atitude,	pode	significar,	que	a	mãe,	ao	prestar	os	
primeiros	cuidados	com	os	filhos,	psicologicamente	sinta-se	res-
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ponsável por eles a vida inteira. a presença e devotamento para 
com	o	filho	provoca	uma	relação	intensa	de	sentimentos:	alegrias,	
tristezas, preocupações, remorsos, e até de receio de não cumprir 
bem o seu papel.

Os	filhos	ao	passarem	pela	fase	de	socialização	secundária,	
muitas vezes não conseguem estabelecer um relacionamento sem 
tensões com seus pais.  Geralmente, é na passagem da fase de 
criança	para	a	adolescência	que	os	filhos	apresentam	problemas	na	
família. os adolescentes começam a internalizar novos valores  ao 
se	relacionarem	com	outros	grupos,	fora	da	família,	e	os	conflitos	
ficam	estabelecidos,	pois	os	valores	aprendidos	na	família,	muitas	
vezes não são iguais aos da sociedade maior.

como a responsabilidade e a autoridade de educar é atri-
buída pela sociedade aos pais, é com esse grau de parentesco que 
os	adolescentes	 se	conflitam	mais.	Contudo,	ficou	evidenciado	
que as tensões, também, aparecem no relacionamento entre avós 
e netos, pois se representando como “mães” dos netos, e estes 
considerando-as como “segunda-mãe”, não aceitam interferências 
em suas vidas, em determinados momentos.  nesse caso, as avós 
reproduzem a mesma autoridade dos pais.

esse período na família traz recordações, para as avós, do 
tempo “bom”	 em	que	 criaram	 seus	filhos,	 e	 da	obediência	 dos	
mesmos a sua pessoa, relembrando que a realidade era outra:

Há diferença, sim, porque cada um pensa do jeito que quer e eu, quando 
estava criando meus filhos, falava o que tinha para falar e eles obedeciam.  
Já com os netos, a gente não pode falar o que falava para os filhos, 
que eles não deixam de responder.  Sempre eles respondem mais que 
os filhos da gente.  Começam a responder dos 9 a 10 anos para cima.  
Eu penso que as crianças de hoje em dia se sentem donos de si, parece 
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que eles se sentem mais grandão.  São diferentes de antigamente!... É 
por causa do tempo!  Está tudo mudado! A gente nota que é diferente 
o modo que eu criei meus filhos e o modo de criar de hoje em dia, por-
que vamos supor, minha filha, ela faz o possível para criar direito os 
filhos, mas eles entendem da maneira deles! Eles respondem para ela, 
porque a convivência fora está assim.  As pessoas reclamam que está 
diferente de antigamente.... Os filhos obedeciam mais os pais, porque 
eu no meu viver com meus pais, meu pai era administrador de fazenda, 
a casa estava cheia, chegava no sábado e no domingo, e eu lembro que 
ia brincar, fazer barulho.  Meu pai não precisava ficar bravo.  Era só 
uma olhada e a gente já sabia que era para sair e não fazer barulho.  
Hoje, tudo é diferente! (Adelina, 72 anos)

no caso dos avós a preocupação vem acompanhada da 
comparação com os tempos passados, nos quais a educação era  
diferente.	Apenas	com	um	olhar,	os	pais	transmitiam	aos	filhos	
o que queriam.

as avós criticam a desobediência dos netos e culpam a 
sociedade que  gera esse comportamento dos netos.

Aos	pais	cabem	as	decisões	de	como	educar	os	filhos	e	o	
fazem	conforme	a	construção	de	seus	significados	simbólicos	e	
a	realidade	que	vivenciam.	Essa	forma	de	educar	os	filhos	difere	
da forma	que	a	avó	educou	seus	próprios	filhos	e	difere	também,	
da forma que ela  deseja para a criação dos netos.

mesmo sendo questionada a atitude dos pais em baterem 
nos	seus	filhos,	a	função	socializadora	dos	pais	lhes	confere	a	li-
berdade de bater para corrigir e educar a criança, quando esta faz 
coisas consideradas erradas por eles. a avó, sem a responsabilidade 
direta na educação dos netos, não tem a liberdade de bater. essa 
falta de liberdade, que o próprio sistema de parentesco lhe confere 
somada à sua projeção de avó como “mãe” dos netos, levam-nas a 
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definir	como	“falta de coragem de bater”. a maioria dos depoimentos 
refletem	o	que	uma	avó	diz:

É diferente num ponto: a mãe é sempre mais chegada aos filhos, tem 
mais liberdade, embora a avó também sejam chegada aos netos. A 
diferença que eu acho é que, com meus filhos, eu tinha mais liberdade 
prá chamar a atenção, dar uns tapas e com os netos, eu não posso fazer 
isto. (Mariana, 74 anos)

No	momento	de	 identificação	como	“mãe” dos netos, as 
avós	sentem	vontade	de	bater	neles,	como	se	fossem	seus	filhos.	
não podendo fazer o que desejam, o descontentamento aparece 
e	o	conflito	fica	estabelecido	na	relação	avós	e	netos,	de	maneira	
camuflada,	 pois	 as	 avós	não	demonstram	para	os	netos	o	que	
sentem na realidade.

não tendo a autoridade de bater e não tendo a responsabi-
lidade direta na educação da criança, a avó faz comparação com 
o papel de mãe, e reconhece que seu papel de avó é mais fácil:

“Eu acho que é melhor ser a avó do que ser mãe de seu neto”. (Isabel, 
68 anos)

Ser	mãe,	de	um	lado,	significa	ter	a	responsabilidade	direta	
na educação do neto; ser avó, de outro, implica um relacionamento 
mais ao nível afetivo.  não criando tensões declaradas com os 
netos, é melhor para ela ser avó, pois esse papel a libera da respon-
sabilidade de educá-los e lhe dá condição de se relacionar melhor 
com	os	netos.		No	depoimento	abaixo	fica	evidenciado	como	a	
avó	se	percebe	na	relação	entre	seus	filhos	e	seus	netos	na	família:

Ah! Eu falo verdade, eu quero tanto bem meus netos que nem fossem 
meus filhos. Para mim não tem diferença de filho e neto. Eu quero 
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bem, eu sofro pros netos, como que pros filhos... porque muitas vezes 
eles merecem apanhar, elas batem.  Para mim é eu que estou batendo.  
Parece que é eu.  Eu não gosto quando ela bate nas crianças, eu sofro 
bastante. Parece que me dá uma coisa no coração. (Tereza, 67 anos)

Relembrando	a	vida	que	levava	com	seus	filhos	pequenos,	
quando não tinha paciência e nem tempo para lhes dedicar aten-
ção e carinho, ela não percebe que o mesmo está acontecendo 
com	as	filhas	e	noras.		Assim,	o	sentimento	de	“remorso” aparece 
provocando uma ambigüidade nos seus pensamentos, pois, mes-
mo sabendo que os netos merecem apanhar em certas ocasiões, 
e ela mesma querendo bater neles, a avó não quer que as mães 
batam nos seus netos.  simbolicamente é como se fosse ela quem 
estivesse batendo nos seus “filhos”.  nesse momento, a avó não 
consegue estabelecer a diferença entre mãe e avó, em função do 
que sente-se: “mãe dos netos”.

Por	um	lado,	verifica-se	que	uma	das	regras	do	papel	de	avó	
“não bater”, legitima-se na medida em que a avó não quer atrito 
com os pais da criança e nem com seus netos. entretanto, ela não 
gosta	de	lembrar	que	batia	nos	filhos,	quando	pequenos.	E,	bater	
nos	netos	agora	representa	estar	batendo	novamente	nos	filhos.

a regra “não bater” passa a ser, então, um dos regulamentos 
que o sistema de parentesco confere ao papel de avó, para manter 
o equilíbrio das relações na família. entretanto, a avó sabe  que 
cabe	aos	pais	a	educação	de	seus	filhos	e,	a	eles	é	dada	a	liberdade	
de bater.  estando com ela o imaginário de ser “mãe” novamente, 
vivendo essa representação na realidade, ela cria mecanismos para 
desempenhar o seu papel.  nesse caso cabe a ela dedicar aos “fi-
lhos” (netos)	o	carinho,	a	atenção		que	não	pôde	dar,	nos	tempos	
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passados,	aos	seus	próprios	filhos	quando	eram	pequenos.		Agindo	
assim, as avós procuram recuperar o tempo passado e agora re-
dobram	a	atenção	aos	netos,	compensando	o	que	ficou	para	trás.

É	na	questão	da	educação	dos	netos,	que	fica	mais	claro	
como a avó vê o seu papel de avó, carregado de afeto:

Ah! É, ser avó é ser mãe, não sei explicar bem para você!  Ah! Ser avó 
é ser mãe duas vezes, porque o amor que você tem por seus filhos, você 
vai ter pelos netos.  Porque ser avó é ser duas vezes mãe, e duas vezes 
mãe a gente se preocupa com os netos conforme se preocupava com os 
filhos da gente! Nesse ponto a gente é assim duas vezes mãe. Agora na 
educação é diferente porque ser mãe você tem toda liberdade de corrigir, 
fazer o que você quiser, ser avó, não!  Porque tem os pais; e os pais não 
admitem que os avós se enfronhem na educação, nas coisas assim.  Então, 
a gente, para não haver um atrito entre os netos e a gente, a gente fica 
separado, deixa eles fazerem tudo que achar melhor. (Vicência, 65 anos)

o que se observa é que a avó se preocupa como os netos são 
educados.  não podendo interferir nessa educação de forma direta, 
ela deixa que eles façam o “que querem”.  com isso, dá aos netos 
a	liberdade	que	não	deu	aos	seus	filhos,	quando	eram	crianças.

nesse ponto é que as tensões aparecem entre avós e pais, 
muitas	vezes	de	forma	camuflada,	ou	mesmo	abertamente.		Por	
não	permitirem	a	interferência	da	avó,	há	o	conflito.

do lado dos netos, ajudando-os na hora que precisam, dei-
xando-os fazer o que querem, tratando-os bem, os netos aceitam 
mais a interferência da avó.

Nesse	jogo	de	relações	e	significados,	ora	com	os	pais,	ora	
com os netos, as avós se vêem recuperando o tempo que não pôde 
dedicar	aos	filhos,	na	parte	afetiva.
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e, nesse jogo de representações, as avós vão buscar recursos 
nos atributos aprendidos no papel de mulher em nossa socieda-
de, para poder controlar as situações que enfrentam na família e 
principalmente com os netos, a avó comenta:

Avó parece que tem mais paciências que a mãe.  A mãe, quando fica 
muito ocupada, ela ralha, bate.  A avó ralha e não bate, tem mais 
paciência. (Julia, 72 anos)

a qualidade da mulher de ser paciente, é aprendida e cons-
truída no desempenho do seu papel feminino na sociedade.

cotidianamente a cozinha ensina-lhe paciência e passividade; 
é uma alquimia; cabe-lhe obedecer ao fogo, à água; esperar 
que o açúcar derreta, que a pasta fermente e também que a 
roupa seque, que as frutas amadureçam.  os trabalhos caseiros 
aparentam-se a uma atividade técnica; mas são por demais 
rudimentares, por demais monótonos para convencer a mu-
lher das leis da causalidade mecânica.  aliás, mesmo nesse 
terreno, as coisas têm seus caprichos; há tecidos que encolhem 
e outros que não encolhem ao serem lavados, manchas que 
desaparecem e outras que não, objetos que quebram sozinhos, 
poeiras que germinam como plantas.10 

nesse caso, a calma, a paciência que a mulher aprendeu no 
seu cotidiano demonstram que, ao atingir mais idade, e no papel 
de avó, terá que utilizar essas qualidades como mecanismos para 
se manter nas relações da família. uma avó comenta:

Porque uma avó, vamos supor, eu tenho que falar alguma coisa, eu já 
tenho um pouquinho... de repreender, de falar.  Já uma mãe, já chega, 
xinga e fala.  Agora, eu chego, já vou com calma: não faça mais isso!  
Não fala mais assim!  Não responda! Agora a mãe já grita.  É dife-
rente nessa parte, de querer bem, de reclamar alguma coisa, falar com 
eles com calma. (Carolina, 74 anos)

10  Beauvoir, p. 364, 1980.
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a maneira de falar calmamente e mais cuidado com os netos 
reflete,	também,	um	meio	encontrado	pelas	avós	para	falar	o	que	
quiserem, porém, sem gritar.  a avó sabe que se gritar como a mãe 
ela não consegue um relacionamento positivo com os netos.  na 
maneira	da	avó	analisar	a	forma	como	a	mãe	fala	com	os	filhos	
percebe-se	que	o	conflito	fica	também	“camuflado”.  a avó critica 
a mãe dos netos por não saber educá-los e, querendo educá-los 
de	forma	diferente	da	que	educou	seus	filhos,	procura	falar	com	
calma,	paciência.		Assim,	o	relacionamento	afetivo	fica	presente,	e	a	
calma passa a ser um mecanismo, por excelência, que a avó, como 
mulher, sabe utilizar para o convívio entre os membros da família.

essa paciência com as crianças, que ela internalizou, agora  
com o tempo e a idade, a faz ser diferente da mãe do neto e também 
do avô no relacionamento com as mesmas.  e, por ser mulher, ela 
vê esse relacionamento como natural da mulher, dizendo:

Eu acho que a avó tem mais paciência com os netos, agrada mais.  A 
mulher sempre tem mais paciência que o homem. (Francelina, 85 anos)

a paciência, estando relacionada ao cuidado de crianças e 
dos	afazeres	da	casa	(com	raras	exceções	o	homem	assume	essas	
tarefas	em	nossa	sociedade)	é,	para	a	mulher,	um	atributo	que	
aparece com maior propriedade na velhice.  as avós também 
precisam ter calma e paciência para se relacionar com os netos, 
pois elas precisam de tempo para pensar o que vão falar.  e, a 
maneira de falar é que dá a elas o sucesso na relação com os netos.

os netos que estão vivendo em dois mundos diferentes, o 
mundo da casa e o “mundo lá fora”, acabam trazendo no relacio-
namento com as avós um aprendizado diferente para elas e ainda 
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as fazem aproveitar todo o espaço de tempo ao lado dos netos, 
podendo assim, recuperar o tempo “perdido” no passado quando 
não	puderam	desfrutar	desse	tipo	de	ligação	com	os	filhos.		Nesse	
caso, as emoções que as avós sentem ao apreciar a companhia 
de seus netos, tornam-se um dos pontos que delineiam a relação 
entre elas e os netos.

as emoções, que estão subjetivamente no relacionamento 
entre avós e netos, são representadas pela paciência, carinho, aten-
ção e afeto, que as avós devotam aos netos, quando falam com eles.

o prazer de estar novamente dando orientação, conversan-
do	com	a	criança,	a	qual	representa	o	seu	filho,	a	faz	ter	calma,	
paciência para ela viver esse momento como “mãe” do neto.  isso, 
porque, muitas vezes, é no espaço de tempo do conselho, que ela, 
como avó, tem a oportunidade de se projetar como mãe.   sentindo 
a satisfação de estar perto dos netos, ela recupera o tempo que 
não	pôde	dar	carinho	para	os	filhos.	

Assim,	a	paciência	 tem	um	significado	para	a	avó,	que	é	
“mãe duas vezes”, isto é, a de reviver na relação com seus netos o 
tempo	em	que	cuidou	dos	seus	próprios	filhos	quando	pequenos.

com a idade mais avançada, tendo adquirido todos os atri-
butos inerentes ao papel de  mulher em nossa sociedade, agora no 
papel de avó, imaginando ser “mãe” novamente, passa a defender 
a idéia de que os netos precisam de avós:

É muito importante, porque as crianças que não têm avó reclamam, 
sentem falta.  As crianças gostam tanto das avós!  A gente sempre 
protege os netos!  O que tem que falar, a gente fala, mas também protege 
eles! (Rosalina, 75 anos)
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E,	desse	modo,	as	avós,	sentindo	confiança	em	poder	ajudar	
os netos no que ele precisam, quando elas vêem as tensões entre 
os	pais	e	filhos,	sentem-se	como	guardiãs	dos	netos.	Dessa	ma-
neira,  criam alianças com eles e a guarda da criança é um ponto 
importante para deixá-la numa posição favorável na família, pois, 
no fundo, os pais também sentem esse desejo, o de proteger os 
filhos.		Assim,	o	conflito	não	fica	tão	profundo,	a	ponto	de	romper	
as relações, quando a avó toma o partido dos netos.  no caso es-
tudado, o que se observa é que a proteção vem acompanhada pela 
atitude das avós em falarem o que precisa – com prudência – para 
os netos.  nesse sentido, a proteção é negociada, a avó protege, 
mas o neto, também, tem que ouvir o que a avó tem para falar.

A	atitude	de	proteção	aos	netos	é	confirmada	pelos	depoi-
mentos da maioria das netas:

Minha avó, na infância sempre foi assim, a que nos socorria desde pe-
quena.  Vamos supor, se minha mãe fosse bater na gente, porque eu era 
muito bagunceira, ela batia, mas eu merecia, tá!  A gente fazia alguma 
arte e corria prá vó, a avó socorria tudo, socorria, sempre, protegia a 
gente, sempre foi muito carinhosa com a gente.  Na adolescência, ela 
sempre apoiou a gente em tudo.  A gente podia tá errada e a vó dizia:não! 
Tão certo! Ela sempre deu todo o apoio prá gente, até acostumou mal 
a gente! Era ótimo! Exatamente porque assim, a avó era mais uma 
pessoa que a gente tinha além dos pais e da mãe, quer dizer, a avó era 
mais uma que a gente podia contar, que tava acompanhando a vida 
da gente, protegendo, dando carinho, atenção, educação, e acho que, 
pela própria forma dessa vó ser.  Era uma pessoa que a gente contava, 
precisava sempre muito dela. (Sandra, neta)

É importante notar também, que a proteção passa a ser a 
negociação entre avós e netos contra os pais. assim, o relaciona-
mento da avó com os netos pode ser chamado de cumplicidade, 
uma vez que ela sabe negociar com os netos sua força política e os 
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netos sabem do valor que essa força tem, quando dela precisam, 
para enfrentar os pais.  É, pois, nesse momento que a avó é re-
quisitada mais pelos netos do que por outros membros da família.

dessa maneira as avós entrevistadas, utilizando-se de sua 
força política, através da afetividade, negociam com os membros 
da família estando, ora do lado dos netos ora do lado dos pais.  
com essa prática as avós se colocavam como mediadoras nas 
relações	pais-netos.		Com	o	significado	de	“mãe” dos netos, ela 
têm o compromisso de defendê-los quando precisam, uma neta 
lembra bem disso:

[...] o relacionamento meu com a minha avó era diferente do relaciona-
mento com meu pai e  minha mãe, porque, às vezes, eu falava assim: 
– Não quero ir na escola, não quero e não vou. Isso, nos primeiros 
dias, como eu já falei.  Até fugi da escola, no pré.  Então, eu ligava prá 
ela, e falava prá ela mandar um dos meus tios mais novos que ainda 
não estava casado, prá vim me buscar, por favor.  – Por favor, manda 
alguém vim me buscar, que eu não quero ir prá escola.  Minha vó pegava 
e mandava.  Aí, aquilo era!... quando minha mãe via um dos irmãos 
dela, um dos meus tios estava lá para me pegar, ela ficava brava, brava 
ó.  Onde já se viu.  Ela precisa ir prá escola.  Aí a minha vó falava, 
não mas ela é novinha, não quer ir hoje, não força a menina e tal, então 
era diferente, assim, bajula um pouco! (Talita, neta)

Identificando-se	com	a	mãe	dos	netos,	a	avó	tem	a	responsa-
bilidade	de	cuidar	deles,		por	essa	razão	ela	também	acaba	ficando	
do lado daquela em determinados momentos:

Às vezes, claro, não vai ser assim bom, positivo, às vezes ela fala: “Ah, 
mas a sua mãe dessa vez tá certa”.  Quer dizer, dessa vez, se ela tá 
falando dessa vez, é porque muitas mais não estava, não que minha 
mãe não esteja, minha mãe é certa; você vê.  É que minha avó, às vezes, 
fala: ‘Ah, mas também não é assim, o perigo existe.  Não tem essa, 
tem que tomar cuidado.  O perigo existe.  Vocês querem sair, ficar até 
mais tarde na rua, a gente fica preocupada, não dorme.  Não, nesse 
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ponto ela tem razão!. Ela dá razão prá minha mãe em tudo, mas não 
deixa de falar que nós, jovens, devemos nos divertir, aproveitar a vida, 
e aproveitar mesmo. (Cristina, neta)

nesse caso, percebe-se que a avó faz a mediação política 
entre os interesses dos netos e dos pais, pois, com ela também está 
a	preocupação	que	os	pais	têm	(quanto	aos	perigos	que	os	seus	
filhos	possam	encontrar	no	cotidiano).	Por	essa	razão,	ela	fica	do	
lado dos pais, quando os netos não os obedecem.

Para	conseguir	seus	objetivos	e	afirmarem-se	como	media-
doras, geralmente, elas recorrem à prática de aconselhar.  nesse 
momento, o conselho11 vem caracterizado mais para o lado da 
afetividade com os netos, isto é, tendo a prática de ser mãe e sa-
bendo que agora precisa ter calma com os netos, elas se utilizam 
dessa experiência para falar o que querem para os netos, porque, 
na realidade, elas falam a mesma coisa que os pais querem falar,  
contudo, essa fala assume um outro tom, isto é, menos impositivo 
que a dos pais.

o conselho “camuflado” de afetividade, é o veículo que pos-
sibilita	à	avó	se	afirmar	na	relação	difícil	entre	pais	e	netos.		E,	é	
através	da	linguagem	que	ela	reproduz	os	seus	significados.		Com	
relação a essa questão, Berger lembra: “A vida cotidiana é sobretudo a 
vida com linguagem, é por meio dela, que participo com meus semelhantes” 12

11 Queremos chamar a atenção que, nesse momento, a prática de aconselhar é analisada 
por nós, como uma estratégia para  a avó expressar a afetividade, isto é, paciência e 
jeito especial para falar com os netos de forma afetiva, diferente de como ela falava 
com	os	filhos	pequenos,	recuperando	e	compensando	o	que	não	fez	para	os	filhos.	
diferenciando, assim, da forma de aconselhar como forma de poder – passando suas 
experiências de vida, e querendo que os netos façam como ela, conforme demonstra-
remos no capítulo 3.
12  Berger, p. 57, 1974.
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a experiência que as avós vivenciaram na família, expressa 
um	significado	subjetivo.		Elas	guardam	na	lembrança	as	coisas	que	
gravaram no subconsciente, e quando eles têm oportunidade de 
passar	esses	significados	para	as	gerações	mais	novas,	elas	o	fazem	
em diferentes formas, e uma é o conselho.  assim, o conselho 
é visto pelas avós como uma maneira de auxiliar os membros a 
resolverem os problemas que surgem:

Eu acho que a avó sempre gosta de ver as coisas certas e ajudar de um 
jeito ou de outro, a gente faz o impossível para ver tudo em paz.  Se tem 
confusão com um, a gente vai apaziguar; se tem um apurado, a gente dá 
um conselho.  Dá um jeito de colocar certo, de ajudar certo.  Meu pensar 
é esse é, graças a Deus, a gente é feliz com a família. (Idilia, 89 anos)

assim a avó, com a experiência de vida e com os atributos 
de sua condição feminina: paciência, calma, saber agradar, ajuda 
os netos através da palavra.  ainda sobre a questão do conselho, 
Barros buscando em Kuper, nos diz: 

dizem que os avós ensinam os jovens a respeitar seus pais.  
os avós castigam pela boca, os pais, o mais das vezes, com 
o pau.13 

É importante notar que para aconselhar alguém é preciso 
de tempo para persuadir a outra pessoa.  nesse caso, a calma e 
certa habilidade, chegadas para o lado afetivo da conversa, trazem 
maiores resultados do que  a fala agressiva. Podemos sugerir, então,  
que o conselho é próprio de pessoas que já com certa experiência 
de vida adquiriram outra visão da vida e assim podem ouvir e 
falar.  assim, este é um mecanismo a seu favor nessa relação de 
mediação entre duas ou mais pessoas. 
13 Kuper apud Barros., autoridade e afeto. p.114, 1987.
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essa relação, geralmente, cria um vínculo afetivo entre 
quem dá conselho e quem o recebe, principalmente no ambiente 
da família, local privilegiado para expressar esses sentimentos, 
lembrando que é a família o espaço de intimidade, no qual as 
relações afetivas se dão com maior descontração.

contudo, nem sempre as avós conseguem resultados po-
sitivos com seus conselhos, mesmo com paciência e afetividade, 
uma vez que os netos também já estão crescendo e, então, a in-
terferência da avó pode tornar-se menor como explica uma avó:

Hoje eu não posso mais influenciar, porque os pais não consentem... Eu 
queria sempre.   Às vezes, eu queria falar o que eu sentia, o que eu fiz, 
o que eu sabia, o que eu sei, mas não dá.  Agora, não dá, desde que 
começou a entender, porque, quando são crianças, é uma coisa, depois 
que entendem, é outra coisa. (Amália, 77 anos)

nesse contexto é que as avós também aprendem que existem 
momentos adequados para suas interferências.  assim,  percebem 
que é preciso ter cautela ao dar conselhos, pois em certas ocasiões, 
ele também pode gerar tensões no relacionamento da família.  ao 
falar, principalmente, com os netos, é necessário pensar no que vai 
dizer.  esta é a preocupação das avós para saber como negociar nas 
relações com a família.  É uma aprendizagem que requer um certo 
cuidado, pois o que vai dizer pode ser motivo para ela provocar 
desequilíbrio na família.  nesse momento, as avós sentem que já 
não podem impor seus valores, suas vontades aos netos, como 
faziam	quando	eles	eram	ainda	crianças.		Se,	antes,	o	conflito	era	
mais com os pais dos netos, agora, os netos também já possuem 
seus próprios valores e, por esse motivo, é necessário ter cuidado 
com o que se diz.



78

Gênero, família e representação social da velhice

nesse período é que a avó passa a ter mais cautela, paciência 
e os conselhos bem pensados passam a fazer parte de seu rela-
cionamento com os netos. até em certos momentos ela aprende 
que	é	melhor	ficar	com	seus	valores	do	que	insistir	com	os	netos.		
sobre isso uma avó comenta:

A gente aprende um pouco de tudo, a gente sente como fala... tá na 
deles e a gente tem que ficar na da gente e, com isso, a gente aprende um 
pouco. (Ivani, 66 anos)

Até	mesmo	com	as	situações	que	levam	a	avó	a	ficar	num	
plano secundário nas relações, ela aprende que, muitas vezes, recuar 
é	melhor	do	que	enfrentar	a	situação	de	tensão,	e	passa	a	ficar	
“na dela”. e nesse aprendizado é com a geração mais nova que ela 
vai obter, pois, os valores novos, que eles estão aprendendo fora 
do mundo da casa, vão se distanciando dos valores tradicionais 
das avós.

o que se percebe em nosso estudos é que, para ocupar 
a posição de mediadora, as avós demonstram que aprenderam 
como discutir e como “concordar”, mesmo que disfarçadamante, 
não estejam de acordo com as atitudes e pensamentos dos netos, 
quando estes diferenciam-se dos seus quadros de referências.  da 
mesma forma, souberam, ainda, interferir e concordar, com os seus 
filhos,	principalmente	filhas	e	noras,	na	educação	de	seus	netos.		
na verdade, as avós têm astúcia e se utilizam das estratégias afeti-
vas, para manter um relacionamento amistoso no mundo da casa.

assim, no cotidiano, as avós provocam um jogo entre o 
imaginário e o vivido concreto, isto é, ora se imaginando como 
mãe e ora efetivando o seu papel de avó.  com isso, vão fortale-
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cendo sua posição de mediadoras, aliando-se em determinados 
momentos com os netos e em outros com os pais destes.

a experiência e as sutilezas em lidar com relações que se 
estabelecem no mundo da casa, permitem, por um lado, às avós 
de se perceberem e perceberem o mundo como “mães outra vez”, 
por outro lado, permitem às netas conceberem as avós como alia-
das e uma “segunda mãe”.  em outros momentos são importantes 
para	seus	próprios	filhos,	pois	como	aliadas	destes,	auxiliam-nos	
na educação dos netos.

dessa maneira, a prática social de ser avó é para essas mu-
lheres um processo no qual elas, como mulheres, ao chegarem 
à velhice, souberam manejar e impor regras desse papel.  com 
isso, elas desempenham o papel de avó, ora como mãe ora como 
avó, sem que disso elas se apercebam.  nesse jogo, continuam 
influenciando	na	educação	dos	netos	e	na	vida	de	seus	filhos	na	
família.  e, ainda, vendo os netos como continuidade de suas vidas, 
vão tentando direcionar a vida deles também como se fosse um 
retorno de suas próprias vidas.

na representação de avó e, ao mesmo tempo, de “mãe duas 
vezes” é que a transferência simbólica é utilizada pela mulher-avó, 
como compensação de todas as recordações do seu papel de mãe.  
nesse processo, as regras do seu novo papel vão sendo construídas 
com	a	finalidade	de	dar	carinho	e	atenção	aos	netos,	com	se	estes	
fossem	seus	próprios	filhos.

assim, no jogo de ser avó e “mãe duas vezes”, ela se coloca 
como	mediadora,	entre	seus	filhos	e	netos,	podendo	suprir,	de	
certo	modo,	a	falta	de	não	ter	mais	os	seus	próprios	filhos	para	
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continuar criando e ser considerada sempre a primeira no lar.  a 
esse respeito, os depoimentos demonstram na sua maioria, como 
as avós se sentem:

Ah! eu me sinto assim... de ser sempre a primeira! Eu queria ser sempre 
a primeira, mas já não é, não pode, né!. (Adelina, 72 anos)

Como	no	mundo	da	casa	a	figura	da	mãe	é	 tida	como	a	
“rainha do lar”, e as atenções, no que se referem ao lado afetivo, 
são a ela direcionadas; com a chegada dos netos, de certa maneira  
as	atenções	que	os	filhos	lhe	dedicavam	recaem,	agora,	para	os	
filhos	destes.		Imaginando	ser	“mãe novamente”, ela tenta recuperar 
também esse espaço não só com os netos, mas também com 
seus	filhos,	procurando	ser	sempre	a	primeira	do	lar.	 	No	caso	
das mulheres-avós entrevistadas, o que se percebe é que lutando 
com	diferentes	armas,	elas	conseguiram	uma	posição	significativa	
de mediadora, através do exercício do papel de avó, nas famílias 
de descendência italiana e, de certa maneira, também, ocupam a 
atenção não só dos netos como de outros membros da família, 
como veremos nas análises dos depoimentos das avós e netas 
entrevistadas, na terceira parte deste estudo.

É importante notar que, para essas mulheres-avós, o mundo 
da casa foi o seu projeto de vida, assumindo-o e administrando-o. 
nesse sentido, construíram o seu papel de avós, associando-o ao 
papel de mãe e vivenciando o dia-a-dia nesse espaço, também 
redefiniram	os	seus	significados.	Procedendo	assim,	na	família,	
estão ensinando as netas e consequentemente a sociedade como 
um todo, a humanização nas relações sociais.
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Sem	a	figura	da	avó,	na	família,	os	conflitos	acabam	se	cris-
talizando	nas	relações	entre	pais	e	filhos,	e	a	tendência	é	passar	
esse tipo de relação para outras relações em sociedade.
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o PoDER E A AUToRIDADE 
DE mULhERES-AVóS No 

mUNDo DA CASA
3

A TRAjETóRIA DE VIDA DAS mULhERES
-AVóS E o CoNTRoLE Do mUNDo DA 
CASA

aconcepção de que a mulher é submissa permeia o  
imaginário presente na sociedade, e leva a crer que a  
mulher sempre foi inferior ao homem. essa visão de 

submissão da mulher ao homem é construída pela ênfase dada ao 
papel	da	mulher	de	reprodução	biológica,	contribuindo	significati-
vamente para uma oposição universal entre os papéis “doméstico” 
e “público”, os quais têm diferentes características. 

a separação das atividades entre sexos cria, para cada um, uma 
área de autonomia e independência. essa divisão de tarefas, 
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pode produzir concepções completamente diversas sobre o 
papel e a posição da mulher na sociedade.1 

estudos demonstram ainda que a aceitação da dominância 
masculina	em	certos	setores	da	esfera	pública	não	significa,	ne-
cessariamente, a submissão à vontade masculina em outras ou na 
esfera privada, e homens submissos às mulheres parecem existir 
em todas as sociedades, mesmo nas mais machistas.

a mulher vivendo mais no mundo doméstico, nas décadas 
passadas, não tinha, geralmente, acesso à autoridade e ao prestígio, 
prerrogativas que, via de regra, eram atribuídas ao homem. 

o domínio “privado”, por um lado, refere-se àquelas insti-
tuições e modos mínimos de atividades que são organizados em 
torno da unidade doméstica, e o domínio “público”, por outro 
lado, refere-se às atividades, instituições e formas de associação 
que	ligam,	classificam,	organizam	ou	incluem	grupos	mais	amplos	
que a família. a oposição entre tais domínios, é que, então, pro-
porciona uma estrutura genérica para conceituação das atividades 
dos homens na sociedade.2

em todas as sociedades humanas conhecidas, há uma di-
ferenciação entre papéis femininos e masculinos. e é na família 
que essa manifestação ocorre com maior densidade. Porém, as 
formas dessa divisão sexual são extremamente variadas, assim 
como, também, variam a extensão e rigidez da separação entre 
tarefas que se dizem dos homens e aquelas atribuídas às mulheres.3

1 durham, p. 15, 1983.
2 rosaldo, m.  et al, op. cit., p. 33, 1979.
3 durham, e. r. Família e Reproducão Humana, p. 16, 1981.
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na época em que as avós citadas viveram maior parte de 
suas vidas, a mulher ocupava uma posição de submissão ao marido.

uma das avós, em seus comentários sobre o poder de de-
cisão na família, retrata o costume da época:

Na minha família, sempre era o meu marido que ficava na frente; a 
gente acostumava assim, Hoje é diferente, mas antigamente sempre era 
o marido. (Mariana,74 anos)

fazendo a comparação, a avó já vê que os tempos mudaram, 
e a mulher ganhou espaço de poder com a sociedade moderna. 
as mulheres vêm participando dos dois mundos, o doméstico e 
o público.

uma das netas, ao falar de sua avó, reproduz o contexto da 
sociedade, na época em que a avó viveu:

Como mulher, na sua época ela viveu realmente as dificuldades e limita-
ções na relação com o marido. Essa relação de machismo, da autoridade 
do marido sobre a mulher e foi assim que ela viveu sempre, e foi dessa 
forma que ela também se ocupou do papel de avó. Mulher ‘dependente’, 
uma mulher dona de casa, uma mulher que tinha que ‘Segurar as 
pontas’ e administrar todos os aspectos da casa, inclusive, os negócios 
do marido. (Mary, neta) 

Segurar as pontas e administrar todos os aspectos da casa, 
inclusive, os negócios do marido, demonstrava a capacidade 
de, mesmo vivendo num período difícil para a mulher, também 
conseguir penetrar no mundo do marido, ou seja, dos negócios.

Essa	faceta	das	mulheres-avós	é	confirmada	pelo	discurso	
de uma das avós, que confere ao homem o poder de decisão:

Era meu marido que tomava conta de tudo. O que ele falava estava 
falado e pronto.
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Quando eu morava no sítio, na Vila Regina, a maior parte das vezes, 
era eu que vinha na cidade para comprar coisas. Eu que tomava conhe-
cimento das coisas, porque eu costurava, eu ia á comprar material para 
costurar e já fazia as coisas, os negócios que tinha que fazer, então ele, 
meu marido, só fazia os negócios, assim como na colheita de café, ele que 
vinha vender. Essas coisas era ele, mas nas outras coisas era eu quem 
resolvia. Em casa, geralmente eram os dois. Eu falava, ele concordava, 
quando ele falava, eu concordava. (Isabel, 68 anos)

ao mesmo tempo, que a avó fala que o poder estava com 
o marido aponta para um clima de entendimento pois a mulher 
se insinuava, intervindo concretamente nas questões, tanto do 
mundo doméstico quanto do público, sem se impor diretamente. 
essa forma de estratégia, utilizada pelas avós, não feria a submis-
são esperada pelo marido e exigida pela sociedade das mulheres.

a interferência dessas mulheres evidenciava-se num espaço 
de manobra da conversa. se, de modo geral, as mulheres sempre 
tiveram a posição de subordinação ao homem na sociedade, as avós 
entrevistadas, na maioria, desde os tempos passados, já interferiam 
nos assuntos dos homens.

importante observar que, mesmo as avós não   percebendo 
a	própria	influência	nas	decisões	da	família,	isso	acontecia	comu-
mente	no	cotidiano,		ainda	que	continuassem	afirmando	que	ao	
homem cabiam as coisas do mundo público.

sobre esse assunto, lamphere nos mostra que muitos sis-
temas geralmente possuem poder indeterminado, isto é, um indi-
víduo ou grupo, sem autoridade, pode em algumas circunstâncias 
tomar decisões e ganhar aquiescência dos que a possuem. nesse 
caso, nos grupos domésticos, os homens mantém posições de 
autoridade e têm o direito legitimado de tomar decisões e manter 
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o poder.4	No	caso	das	avós,	tais	questões	ficam	evidenciadas	nas	
palavras:

Meu marido tomava decisões fora da casa, dentro de casa era eu. Quando 
acontecia alguma coisa, a gente conversava. (Tereza, 67 anos)

foi por intermédio do recurso de conversar que a mulher
-avó estabeleceu estratégias, criou o espaço de arbítrio, negociou 
com o homem, seu marido, e barganhou para atingir seus objetivos, 
mesmo que disso ela não tivesse percepção clara, ou até tivesse, 
mas era a sua maneira de ser e tratar dentro dos valores vigentes. 
a aceitação da determinação de que a mulher era responsável só 
pelo mundo da casa era também  uma espécie de manobra, de 
convívio e de respeito na família.

Como	a	família	era	para	ela	um	espaço	repleto	de	siguinifica-
dos, a maioria das avós entrevistadas relembram a sua participação 
nas decisões, no rumo da família:

O marido, quando fazia os negócios que pertencia a ele, ele fazia, só 
que falava comigo antes, prá ver se devia, e se eu fazia alguma coisa, eu 
também falava prá ele, porque nós éramos juntos. A gente era assim, 
pois ele que me dava dinheiro quando ia comprar alguma coisa. Toda 
vida foi assim. Eu e meu marido sempre tomamos decisões juntos, de 
acordo. Nunca deixei meus filhos discutirem com o pai. Nos negócios, 
também, sempre conversamos, decidindo juntos. (Vicência, 65 anos)

levadas pelo sentimento de pertencer ao grupo da família, 
afirmavam	os	valores	tradicionais	de	respeito	ao	pai	que	tinha	a	
autoridade e assim, selavam o pacto de conduzir os negócios com 
firmesa,	mesmo	que	deixassem	de	lado	os	filhos.	Estes	teriam	de	
aprender, como elas aprenderam, com os seus pais.

4  rosaldo, m.; lamphere, l. op. cit. p. 123, 1979.
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A	experiência	cotidiana	dava	às	avós	a	confiança	de	decidir	o	
destino da família, apoiando o marido quando ele precisava. assim, 
os maridos dependiam das mulheres para fazer os negócios do 
mundo público. as opiniões das mulheres tinham peso nas suas 
decisões quanto ao rumo a ser tomado pela família.

as mulheres-avós  trazendo da casa dos pais essa habilidade, 
depois de casadas passaram a ser importantes para seus maridos, 
que ao começarem a vida, também não tinham experiência nos ne-
gócios. Portanto, sua contribuição foi sempre requisitada por eles.

sabendo administrar a casa, elas também sabiam opinar e 
decidir, pois além do aprendizado na casa materna, desenvolveram 
essa sabedoria na experiência cotidiana. 

a ênfase que as avós deram nos comentários sobre a partici-
pação nos negócios junto com o marido e na condução da família 
nos	levaram	a	indagar	onde	estaria	o	significado	dessa	represen-
tação,	tão	comentada	por	elas.	Verificamos	que	essas	mulheres,	
desde a infância trabalharam com seus pais:

Daí quando já peguei 10 a 12 anos eu ia na roça também. Nós íamos 
todos pra roça trabalhar. A Inês era mais pequenininha e meu pai dava 
‘meia rua’ prá ela trabalhar, e fomos crescendo assim. (Julia, 72 anos)

os pais das mulheres-avós entrevistadas utilizavam-se do 
trabalho	das	crianças,	seus	filhos,	para	plantar,	cuidar	e	colher	o	
cultivo da roça de sua propriedade. nesse sentido, percebe-se 
a necessidade de desenvolver o trabalho envolvendo todos os 
membros da família. aqui podemos nos remeter a tilman evers 
(1982)	quando	lembra	que	a	pequena	burguesia	tradicional	abarca	
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o setor dos pequenos produtores de mercadorias nas cidades e 
no campo. 5

assim, a responsabilidade de cuidar da “meia rua”6 na 
roça, já fazia com que as avós, desde criança, trabalhassem e cedo 
aprendessem com seus pais a decidir as coisas do mundo público 
restrito. Por terem que decidir o que plantar, onde plantar, a época 
do plantio, os cuidados, os assuntos de colheita, armazenagem e 
preços de venda, as mulheres-avós foram levadas a internalizar 
pensamentos, idéias, ações e decisões do mundo público também. 

a história de vida de uma das avós demonstra a participação 
das mesmas  no mundo do trabalho:

Sempre trabalhei em casa, mas aí, quando nós viemos prá cá, vim com 
uma molecada [...] a cada dois anos eu tinha um filho, até inteirar oito 
e teve um fora de tempo. Era eu quem criava, não tinha empregada. 
Trabalhava, lidava com camarada, com criação, ia na invernada tocar 
vaca, vinha em casa. Tinha tanto serviço prá mim  fazer que eu não 
sabia nem onde eu pegava. Ah! Resolvia tudo, o que eu não resolvia de 
dia, resolvia de noite. Ia deitar lá prá uma hora, meia noite, prá costurar 
um pouco, remendar. Tudo isso eu precisei fazer. Ainda cuidava dos 
camaradas, bastante, lavava, passava, remendava prá esses camaradas,  
fazia esses panelões de comida. Quando os filhos ficavam doentes era eu 
que levava para o médico na cidade. (Carolina, 74 anos) 

Verificamos	que	o	aprendizado	da	coordenação	e	 super-
visão dos trabalhos caminharam num processo cumulativo de 
conhecimentos e habilidades dos dois mundos, o doméstico e o 

5	Verificar	em	Tilman	EVERS	“Sobre	o	comportamento	político	das	classes	médias	no	
Brasil” in: Paulo J. Krischeke, Brasil: do “milagre a abertura”, p. 87, 1982.
6	O	termo	“meia	rua”		refere-se	a	uma	parte	de	terra	plantada	em	fileira,	geralmente	de	
café, onde os pais davam como responsabilidade para as criancas cuidarem, conforme 
informacão das avós.
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público	restrito	(roça	e	pequenos	negócios),	e	foi	importante	na	
vida das mulheres-avós entrevistadas. dessa prática, na relação 
direta com o trabalho, dependia toda a questão da economia e da 
própria subsistência da família.

a supervisão e o controle eram fundamentais para o pro-
cesso de produção material, para subsistência e para a troca; e as 
mulheres-avós contribuíram substancialmente para isso.

sem a administração e supervisão dos trabalhos realizados 
pelos familiares das avós, nem aqueles poderiam coordenar o pro-
cesso de produção material, quando as avós ainda eram crianças  
nem as próprias avós, depois de casadas, poderiam dar conta das 
tarefas dos dois mundos em que participavam: o doméstico e o 
público restrito, a roça.

mesmo aquelas que não trabalharam na roça, com seus pais 
ou com os seus maridos, participaram nos negócios da família:

Eu quase não tive infância porque a minha mãe com todos aqueles 
filhos, todo mundo lutando, então eu era aquela que ajudava ela; não 
tinha hora para brincar. Com oito anos eu servicinho e tudo, ajudando 
sempre minha mãe. Com 13, 14 anos aprendi a costurar. Eu casei, 
dona de casa, poucos móveis tinha, uma casa, um guarda roupa e então, 
eu ia lá, minha sogra costurava também. Acabei aprendendo a costurar 
roupa de homem, calça, camisa, até vestido de noiva eu fiz. Logo vieram 
os filhos [...] aqui eu tinha a padaria, lutando, porque você vê, com 
essa filharada, tinha empregada, sempre tive, mas eu ajudava muito na 
padaria... (Francelina, 85 anos)

a atividade de costurar era uma constante na vida dessas 
mulheres e servia como forma de auxiliar confeccionando roupas 
para a família, para os empregados ‘camaradas’ da roça e para estra-
nhos, servindo também como acréscimo no orçamento da família.
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Cuidar	da	casa	e	dos	filhos,	trabalhar	na	roça	e	ainda	costurar	
para fora fazia com que as mulheres-avós entrevistadas tivessem 
seu	tempo	todo	ocupado	e	ficassem	atentas	a	tudo	o	que	acontecia	
ao seu redor, supervisionando e coordenando todo esse acúmulo 
de trabalho. 

a vida austera dessas mulheres, o trabalho diurno e notur-
no levou-as a um processo de aprendizagem de dirigir não só os 
serviçais, mas, também a família, tanto na sociedade tradicional, 
quanto na moderna, dando a elas a condição de serem donas de 
seu espaço.

a cultura específica dessas descendentes de italianos, 
imigrantes e a luta para sobreviver num país estranho, dão-lhes 
garras para o trabalho num clima de respeito. Permeando tudo 
isso, encontra-se nas mulheres, o desejo de proteção à família, que, 
apesar do afeto, transparece como autoridade, poder e manobra. 

diante disso, ou por tudo isso, construiu-se uma representa-
ção de mulher que contraria o estipulado pela sociedade, naquela 
época: à mulher caberia somente o domínio doméstico, privado. 
essas mulheres entrevistadas extrapolam tais valores culturais. 
recriam a cultura e acabam interferindo nos padrões da sociedade. 
não há divisão para elas, na prática cotidiana, entre o público e o 
privado. a submissão é aparente. na realidade, elas são o alicerce, 
a fortaleza da família. mantém o controle e o poder, passando de 
modo seguro esses valores para a família. as netas sentem o poder 
de suas avós. internalizaram seus valores e os levam pela vida afora.

essas mulheres de quem estamos tratando, tendo de decidir 
e resolver problemas objetivos, como negócios, aprenderam a fa-
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lar diretamente com as pessoas para resolver questões imediatas. 
Precisando dar ordem para os empregados, tratar de assuntos de 
produção	e	cuidar	da	casa	e	dos	filhos,	as	avós	foram	levadas	a	se	
relacionar com os familiares, com esse comportamento.

uma das netas sabe demonstrar bem como sua avó se re-
laciona com os familiares:

Ah, elas falam sempre diretamente, nunca mandava recado. Às vezes 
ela falava ‘fulano’ vem cá que eu quero conversar com você sobre isso, 
tal e tal, mas não era assim de falar por detrás, falar mal de um por 
detrás. Ela sempre foi clara nesse ponto, se ela tinha que dar bronca, 
ela dava bronca na frente de todo mundo. Então, se ela tinha que falar 
alguma coisa pra minha mãe, mesmo com o meu pai perto, com a gente 
perto, ela não deixava de falar, ela não deixava prá depois, não. As 
coisas boas e as coisas ruins também, sempre assim, sempre deixando 
a família em conjunto. A família toda participava daquilo, não era só 
aquele que tinha que ganhar elogios,  todo mundo.  (Mary, neta)

falar sem rodeios, diretamente para outras pessoas o que ela 
pensava,	significava	uma	forma	de	facilitar	o	seu	relacionamento	
com o mundo público e com a família. assim, ela tornava-se o 
agente direto nas negociações com a família, pois os seus fami-
liares simbolizavam também os seus “empregados” tidos sob seu 
controle. dessa maneira, as repreensões e os elogios  eram ditos 
para as próprias pessoas que os mereciam.

Para que os negócios prosperassem ou se mantivessem, 
era importante para as avós a coordenação de tudo. contudo, a 
vigilância constante dos pais pode provocar a falta de liberdade 
dos	filhos.	Sobre	essa	questão,	Mills	nos	apresenta	o	seguinte: 

simultaneamente proprietário, gerente e trabalhador [...] 
sempre utiliza a família como ajuda na loja, na fazenda ou 
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na	oficina.	Assim,	a	vida	econômica	ajusta-se	perfeitamente	
à vida familiar. na lojinha da família, os pais podem estar 
sempre juntos e manter uma vigilância constante sobre os 
filhos.	A	liberdade	econômica	que	pode	desfrutar	a	empresa	
familiar tem como preço a falta de liberdade dentro da pró-
pria família.7

dessa maneira, as tensões também aparecem na família, 
conforme	verificamos	nos	comentários	da	neta	sobre	a	autoridade	
da avó:

Eu sempre a vi como uma pessoa respeitada pelos genros, pelos netos, 
família, temida por todo mundo. Hoje não, eu acho que a idade avançou 
mais, ela até acabou perdendo esse espaço dela dentro da família. Antes 
a vovó era uma pessoa que até determinava coisas, almoço de família. 
Dizia: vamos esperar todo mundo chegar, não tá na hora ainda de servir e 
acabava todo mundo respeitando. Então, às vezes, o interesse da maioria 
era um, mas o interesse da vovó quando comunicado era respeitado, ou, 
entre aspas, temido, não sei, eu sempre vi isso. (Eduarda, neta)

assim, as avós, pela sua própria história de vida, coorde-
nando e administrando, trabalhando e lutando, passam a controlar 
as ações de grupo familiar no qual as ordens eram respeitadas, 
mesmo que contrariassem os interesses dos familiares.

É, pois, de posse da pequena propriedade e do controle do 
processo de produção, que se estendia aos empregados e à família, 
que vamos encontrar a legitimação do seu poder e autoridade, os 
quais	se	afirmaram	na	família,	em	todos	os	aspectos.	A	habilidade	
de coordenar o que a própria vida delas exigia, isto é, que soubes-
sem utilizar o poder e a autoridade em administrar e participar 
nos dois mundos, o da casa e o do público restrito – trabalhar na 

7  mills, p. 51, 1979.
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roça, costurar para fora, auxiliar o marido na padaria ou na olaria 
–	tornou-as	mulheres	com	um	estilo	de	vida	específico.

o fato de ter que internalizar os dois papéis –  o de trabalha-
dora no mundo da casa e o de administradora dos bens no mundo 
público restrito –  fez com que as mulheres-avós adquirissem a 
habilidade de controlar e mandar, participando em todas as de-
cisões da família. contudo, não deixaram de lado seus objetivos 
femininos, que sempre foram representados pelo amor e laços 
afetivos	para	com	seus	filhos	e	netos.

diante deste quadro, esse grupo de mulheres, demonstrou 
que mesmo sendo socializadas para desempenhar um papel de 
mulher – na época em que esta era fortemente vista como submissa 
– recriou esses padrões, insinuando-se nas decisões e na condução 
da família e colocando-se em posições de realce. assim, elas têm 
seus espaços conquistados e sentem-se realizadas em seus projetos 
de vida como mulheres e avós.
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As estrAtégiAs dAs Mulheres-Avós e o coN-
vívio eM FAMíliA:  AMor  e respeito

estudos demonstram que a mulher aprende a ser mãe, uma 
vez que as atitudes maternais, muitas vezes, são oriundas 
dos comportamentos instintivos, e as outras são adquiridas 

a partir da aprendizagem.8  
A	mãe,	 ao	 ganhar	o	filho,	passa	 um	 tempo	 considerável	

de sua nova vida cuidando da criança. amamentando, vigiando, 
dando banho, vestindo, levando para passear, cuidando de sua 
saúde	e	proteção.	Ela	fica	atenta	ao	comportamento	da	criança:	
aos sinais que emite, a mãe responde conduzindo-a através das 
regras explícitas no meio social.

desse modo, desde o primeiro momento de vida, o desen-
volvimento da criança é afetado diretamente pela relação mãe 
e	filho	 e	vice-versa,	 à	medida	que	o	homem	é	um	animal	que	
depende de cuidados para sobreviver, internalizando os códigos 
de uma socialização.

a aprendizagem de ser mãe ocorre durante duas fases da 
vida.	A	primeira	verifica-se	a	partir	da	sua	experiência	com	a	pró-
pria mãe e da sua relação com os outros;  a segunda tem início 
com a gravidez, o parto e a presença do recém-nascido e a relação 
estabelecida entre eles.

8  Kitzinger, s. Mães; um estudo antropológico da maternidade. Portugal, Presença, 1978.
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Chodorow	(1979)	comenta	que	na	medida	em	que	uma	jo-
vem possui uma mãe para seguir, ela também tem a opção 
de tornar-se uma “pequena mãe” e, consequentemente, ser 
assimilada na vida adulta sem esforço. as maneiras e as ati-
vidades femininas são adquiridas de uma forma que parece 
fácil e natural. a família da jovem lhe proporciona um quadro 
compreensível e adequado de muitas das possibilidades e 
relações	importantes	que	a	definirão	através	da	vida. 9

assim as meninas estabelecendo um vínculo com as mães, 
podem	 se	 identificar	 com	elas	 e	 seu	desenvolvimento	precoce	
como	mulher	pode	se	processar	sem	conflito,	num	grupo	que,	
em geral, nunca questiona seus membros, onde sua idade tanto 
quanto	sua	habilidade	ou	suas	realizações,	quase	sempre,	definem	
seu status.

ao mesmo tempo que poderão crescer com uma auto-ima-
gem depreciada, também podem desfrutar de uma sensação de 
bem-estar, amor e aceitação durante o processo de se tornarem 
adultas, desenvolvendo uma psicologia “feminina”.

Quando	se	tornam	mães,	a	relação	mãe	e	filhos	estrutura-se	
nos componentes afetivos, resultando um tipo de amor diferen-
ciado de outros amores: namorados, marido-mulher, irmãos e 
irmãs, tios e sobrinhos.

Encaminhando-nos	nessa	linha	de	pensamento,	verificamos	
que	os	objetivos	femininos	são	definidos	pela	posição	da	mulher	
na sociedade como um todo, na  família, pelo lugar que ela ocupa, 
e pela estrutura de poder da família, concomitantemente.10

9  chororow, n. Estrutura familiar e personalidade feminina.	In:	Rosaldo,	M.	Z.	et	al	(org.)	
A mulher, a cultura, a sociedade, p. 41, 1979.
10  lamphere, l.; rosaldo, m. Z. A mulher, a cultura e a sociedade, p. 59, 1979.
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as mulheres avós, neste estudo, na sua trajetória de vida, 
apesar de participarem também do mundo público-restrito, foram 
absorvidas mais em atividades domésticas, devido ao aprendizado 
do seu papel de mãe.  com isso, existiu certa restrição na sua par-
ticipação em outras atividades pela responsabilidade nos cuidados 
com	os	filhos.	Dessa	maneira,	o	enfoque	de	suas	emoções	e	aten-
ções	foi	particularmente	dirigido	aos	filhos.	Assim,	quando	casadas,	
sua posição continua  relativa às coisas do mundo doméstico.

as avós aprenderam com suas mães a cuidar da casa e a 
tomar conta de seus irmãos, o que lhes proporcionou um apren-
dizado para depois de casadas:

Eu, na idade de 7 anos já lavava roupa prá minha mãe, que minha mãe 
ia prá roça, e cada ano e meio ela tinha um filho, teve onze filhos. Eu 
só cuidava dos filhos dela, eu lavava a roupa e eu cuidava das crianças, 
os filhos dela, os irmãos todos. (Rosalina, 75 anos)

se através do trabalho no mundo público restrito, as avós, 
quando crianças, aprenderam com seus pais do sexo masculino 
as regras para ter autoridade e controle da família, com as mães 
elas aprenderam as coisas do mundo do lar. sendo estas baseadas 
nas regras do amor e da afetividade, pois desde criança aprendera 
como se cuida de criança.

as mulheres-avós entrevistadas demonstram que seus obje-
tivos sempre foram voltados para a família, para mundo doméstico 
e familiar.11 o controle da prole, e agora dos netos, é a sua maior 
preocupação: 

11  Barros, m. l. Testemunho de vida: um estudo antropológico de mulheres na velhice, onde a autora 
mostra a constatação da não preocupação com o mundo da casa em mulheres idosas 
que, na maioria, eram solteiras,  participavam ainda do mundo público, 1981, p. 35.
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Eu gosto de ver sempre meus filhos, meus netos na minha casa; se fico 
um dia sem ver, já acho falta. (Odília, 89 anos)

as avós, desobrigadas de alguns afazeres anteriormente 
assumidos,	já	com	outra	situação	financeira,	voltam-se,	na	velhice,	
predominantemente, para a família, procurando manter o controle 
que sempre tiveram. a coesão familiar que sempre foi um dos seus 
objetivos traduz-se em estar sempre reunida com a família, para 
ter  controle da mesma e isto torna-se a sua grande preocupação: 

O que eu gosto é reunir, família reunida. Eu gosto de reunir todos! 
Alegria, amor um com os outros, eles se dão bem, não têm assim des-
vantagem um com o outro, com ninguém; para mim é a maior alegria.

É a reunião deles, de tudo, os oito. Eu gosto disso. Ah, se eu gosto, de 
ver  minha família unida. É um prazer de ver a minha família unida. 
(Amália, 77 anos) 

estar sempre em contato com os membros da família é, 
para as avós, uma forma de se sentirem bem, e com os netos re-
presentando	seus	“filhos”,	estar	perto	deles	também	é	gratificante.

A	questão	da	preocupação	acentuada	das	avós	com	os	filhos	
e netos, está também presente nos comentários de chodorow 
(1979).	Para	ela	a	vida	cotidiana	da	mãe	da	camada	média	não	é	
envolvida fundamentalmente em relação com outras mulheres. a 
vida	dela	é	isolada	com	seus	filhos	na	maior	parte	de	seu	trabalho	
diário. assim, não é de se estranhar que ela possa despender muita 
energia	e	culpa	na	sua	preocupação	com	os	filhos	e	no	cuidado	
deles	para	sua	própria	auto-afirmação.	A	situação	de	vida,	de	per-
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tencer ao segmento médio da sociedade, leva-a a supor envolver-se 
nas	vidas	dos	seus	filhos. 12

a vida toda dessas mulheres-avós, como já vimos, pautou-
se no respeito, no afeto e no trabalho. o respeito aparece como 
uma característica fundamental na relação entre os cônjuges. a 
preocupação em manter os laços familiares dentro desse clima 
é de suma importância para elas. desse modo, os valores dessas 
famílias	italianas	persistem	na	tradição	dos	filhos	serem	mantidos	
dentro do lar paterno. o depoimento de uma avó, demonstra: 

Sempre tem alguma coisa, às vezes na parte do matrimônio tem alguma 
coisa, uns são menos chegados, por causa da convivência fora. Algum 
neto vai morar sozinho, isso não está certo, só se o pai e a mãe forem 
ruins. (Ivaní, 66 anos)

o mundo dessas mulheres é construído para cuidar da 
família e tê-la sob sua proteção. Portanto, passam, na velhice, a 
querer	todos	os	filhos	e	netos	perto	de	si.	Admitindo	a	saída	do	
neto	somente	quando	os	pais	não	são	bons	para	os	filhos.

a afetividade sendo o seu ponto de apoio, representa para 
elas a união da família e é com esse objetivo que lutam individu-
almente contra todas as adversidades que surgem.

assim, a paz e a harmonia na família são para essas avós, 
suas	aspirações	de	vida.	E,	quando	isso	não	acontece	elas	ficam	
desgostosas e tristes:

Não gosto quando tem algum atrito, não suporto, fico triste.

12 chodorow, n. op. cit., p. 87, 1979.
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discussão, malquerência, tudo que não é bom, que enfeia, tudo isso eu 
não gosto... Discussão eu não gosto. 

Não gosto de ver ninguém brigando com os maridos... nenhuma das 
minhas filhas... nem as filhas com os genros e nem os genros com as 
filhas... eu não gosto. (Adelina, 72 anos)

a preocupação com a estabilidade refere-se tanto ao rela-
cionamento	interno,	da	sua	casa,	como	a	dos	seus	filhos	e	a	dos	
netos. nota-se que a preocupação prioritária relaciona-se aos 
seus objetivos políticos de controle e não à preocupação com os 
serviços da casa. Portanto, a intenção é com a continuidade da 
família como um todo harmonioso. a união da família passa a ser 
a sua própria vida, com alegria e satisfação de ver todos unidos.

os objetivos da vida dessas avós são diferenciados, uma vez 
que, os valores que internalizavam, tanto da família de origem, 
como os que constituíram na sua própria família, deram uma es-
trutura para assegurar sua tragetória na mesma. e quando chegam 
à velhice, seus objetivos se acentuam mais na direção do controle 
dos membros da família.13

a segurança que as avós sentem em falar das tomadas de 
decisões em relação à continuidade de seus objetivos na família, 
agora	com	os	netos,	é	observada	no	exercício	da	influencia	sobre	
o que deve ser feito,  exercício no qual ela se vale até mesmo de 
sua condição de velhice:

13 Quanto ao poder da mulher quando envelhece, lamPhere nos coloca: “... todo 
relacionamento individual feminino muda em relação à obtenção do poder e da auto-
ridade,	à	medida	que	a	mulher	envelhece	e	seus	filhos	amadurecem.”(LAMPHERE,	
1974,	p.	124).
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Uma neta minha deixou minha filha pousar sozinha, com três filhas 
casadas que tem lá; eu falei prá elas, não podiam ficar uma noite sem 
marido? Porque vai deixar a velha pousar sozinha numa casa? Eu 
não fico sem falar não. O que é prá mim falar eu falo. O que não é da 
minha banda eu também não incomodo não, viu? Mas agora, vai ver se 
ela deixa mais a mãe dormir sozinha. Eu mesmo que vou lá puxar os 
cabelos dela, eu falei que puxo tudo os cabelos dela! (Mariana, 74 anos) 

É, pois, nesse sentido do amor na família que a avó procura 
controlar seus familiares, exigindo que as netas sejam seus exem-
plos. esta maneira direta de falar que já foi demonstrada em falas 
anteriores, quando os netos eram pequenos, é a sua forma de se 
expressar, mesmo com a idade avançada.

Percebemos que a avó não quer que as netas deixem a sua 
mãe, a “velha sozinha”, o que indica que elas estão passando para 
as	netas	o	significado	do	cuidado	com	sua	filha,	que	já	é	mais	idosa	
do que as netas. e essa tarefa de ensinar a cuidar dos mais idosos 
é, dela, e para que esse costume seja mantido ela “fala mesmo”. 
Porém, outras questões que não são relacionadas ao papel de 
avó, e  que de certa maneira não envolvem a afetividade, ela “não 
incomoda”, pois tem certeza que acaba conseguindo o que quer, 
já	que,	 caso	precise,	 até	de	 ameaças	utiliza-se.	O	que	 significa,	
também, é que os maridos das netas, sendo homens, poderiam 
ficar	sozinhos,	porém,	a	mãe	das	netas,	sendo	mulher,	e	já	com	
mais idade, no seu entender, não poderia. Puxar os cabelos da 
neta é outra evidência de como a avó ainda pensa que as netas 
são	suas	“filhas”,	e	com	isso	pode	puxar	os	cabelos	delas	mesmo	
que já estejam grandes.

o marido da neta  poderia ser deixado uma noite, a mãe da 
neta não. a mãe é parte do sistema de parentesco consangüíneo e 
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o	marido	não.	A	filha	dela	já	faz,	assim	ela	garante	para	sua	filha	o	
espaço na nova família dela, exigindo que a neta tome conta da mãe.

a gerontologia vem demonstrando que os cuidadores de 
idosos, na família, geralmente são do sexo feminino. essa habilida-
de, pode ser relacionada aos cuidados que a mulher mãe  aprende 
quando	ganha	o	seu	filho,	somando	ainda,	com	o	afeto	e	carinho	
que ela dedica aos familiares. as avós pensando e agindo assim, 
estão criando a responsabilidade dos membros mais novos do sexo 
feminino, de se tornarem cuidadores de idosos familiar. mesmo 
que tenham que repreendê-las. assim, a cultura transmite-se de 
geração para geração.

fica evidenciado que as avós encontrando-se numa posição 
hierárquica da idade, na família, possuem um status que lhes atribui 
o poder que as fazem ser respeitadas.

esse lugar de destaque na família foi construído concomi-
tantemente com a construção de um conjunto de símbolos: da 
autoridade e do amor, da afetividade e do respeito, que os seus 
familiares lhes foram atribuindo, no cotidiano, fazendo com que 
essas avós sejam respeitadas pelos familiares. a neta comenta:

O fato dela estar pedindo prá gente é porque ela sabe que vai ter um 
retorno, e que ela pode pedir que a gente vai fazer. Mesmo que ela pedisse 
sem todo esse cuidado, ela sabe que vai obter. E, também, como eu já 
coloquei, eu recebi muito dela, em termos afetivos, materiais, todas as 
formas de atenção. E, agora, se eu posso fazer e ela está precisando, 
então, é hora de retribuir tudo que posso. (Vera, neta)

ter dado carinho e atenção, ter tido paciência com os netos, 
ter sabido trabalhar esse lado afetivo com as crianças, fez com 
que as netas, hoje, retribuam da mesma forma, agora que as avós 
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estão com idade avançada. assim a retribuição é tida como um 
dever	pelas	netas,	como	um	retorno	de	tudo	que	as	avós	fizeram	
por elas, desde que eram crianças.

a condição de ter-se esforçado para controlar bem a família, 
é o motivo de estar recebendo agora, em troca, o respeito pelo 
merecimento da construção do seu papel de avó, e pela construção 
da história na família:

Olha, eu acho que foi o fato dela ter conquistado todo mundo; acho assim, 
é que ela realmente cativou as pessoas, quer dizer, os filho, os netos, os 
genros, as noras. Então é muito assim, geralmente todo mundo procura 
fazer a vontade da vó, por dó? por pena? porque ela é de idade? De 
jeito nenhum. Eu acho assim que essa vontade é porque a gente respeita 
muito, a gente acredita, ela é uma pessoa muito segura e merecedora 
mesmo. Pela luta dela, a vida toda de atenção.  (Isabella, neta)

o papel de mulher  dessas avós se impõe, agora, nas suas 
relações	familiares,	que	elas	continuam	influenciando	através	do	
merecimento e do respeito recebido tanto dos netos, como da 
família como um todo. assim, as avós se fazem representar, tanto 
na	sua	família	como	nas	relações	conjugais	dos	filhos,	e	até	dos	
netos quando casados. nesse aspecto, concordamos com Barros 
quando tece comentários a esse respeito: 

[...] nessas circunstâncias cruzam-se duas facetas no momento 
de vida dessas pessoas: a velhice e o papel de avós. a sensação 
de	que	controlam	suas	vidas	na	velhice,	quando	os	filhos	já	
estão adultos e criados, leva as avós a se sentirem capazes de 
expandir esse controle para toda a família.14 

14 Barros, p. 132, 1987.
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nesse sentido, o que as avós pedem, os seus familiares 
acabam atendendo pelo respeito à pessoa já com idade avançada. 
assim a autoridade das avós também é exercida pelo sentimento 
de “respeito aos mais velhos”, como nos fala uma neta: 

Eu acho que é porque a gente respeita muito, ela sabe que a gente aceita, 
porque nunca vai saber dizer não para uma pessoa assim, tá? Então 
eu acho que ela se sente meio respeitada, então ela sabe que pode chegar 
e contar com a gente. (Luciana, neta) 

nunca saber dizer “não” para as pessoas de idade avançada 
foi a forma que a avó soube manipular para que a sua vontade 
sempre fosse respeitada junto aos seus familiares, e agora, também 
tem	esse	fator	a	seu	favor,	a	avó	confirma:

Porque a avó é a pessoa que eles mais respeitam, tanto os filhos da 
gente, como os netos, as crianças, sempre respeitam mais. Porque somos 
mais velhos. Por educação também, tem que respeitar! (Lourdes, neta)

A	habilidade	que	teve	como	mãe	em	tratar	com	os	filhos	e	
no controle da família, somado ao período de vida familiar anterior 
faz com que receba de volta tudo o que fez por merecer, não como 
um membro que só recebe, porém, como uma pessoa que está 
sempre lutando. como a necessidade de lutar pela própria vida:

Eu acho que a vontade de conseguir alguma coisa, vamos supor que, ... 
eu não sei lhe explicar o que, mas a vida toda, acho que a experiência 
que ela tinha, o próprio jeito de pedir, por ela mais idosa, a gente atende, 
Com mais facilidade, por respeito.

Bom, a minha avó, ela sempre impôs muito respeito, eu acho, porque os 
filhos assim a consideram muito. Ela não é uma pessoa assim que eles 
esqueceram no tempo. Todo mundo respeita. Eu acho que ela sempre 
foi assim, desde que eu me lembro. Os filhos sempre foram educados, 
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sempre, não deixavam de ir lá ver como é que ela estava e tal,  e ela 
também interferia, acho que um pouco na vida de cada um. Não é assim 
aquela matriarca, mas ela sempre ajudando todo mundo. (Rita, neta)

saber se impor também é uma forma da avó estar conse-
guindo se manter nas relações da família, recebendo a atenção e 
carinho dos familiares, após ter contribuído para a criação dos 
filhos,	recebe	dos	familiares	um	respeito	como	o	retorno,	a	re-
compensa pela sua dedicação aos familiares:

Tem autoridade... eu acho que por todo o trajeto da sua vida. Na verdade, 
ela é o que eu disse, ela plantou isso. Eu acho que ela plantou, com isso, 
ela cativou, quer dizer ela podia ter plantado e ter proposto, vamos dizer 
assim, uma relação desse tipo, no sentido, assim de centralizar, de ser 
o centro de atenção. Ela podia ter recebido um série de bloqueios, uma 
série de nãos, mas na verdade, não foi isso que aconteceu. Eu acho que a 
vida dela, hoje é um exemplo de vida; a coerência, quer dizer, ela é uma 
pessoa muito coerente, então isso foi cativando. Então, hoje, realmente 
ela desfruta desse papel, assim de ser respeitada, de ser a mãe de todos 
realmente. (Sandra, neta) 

Pelo  fato de saber dedicar afetividade e amor não só para 
seus descendentes mas também para seus genros e noras, parentes 
e	afins,	passa	a	ser	vista	pela	neta,	na	família	como:

Olha, ela é muito querida, muito respeitada. Aquilo que eu já disse, 
acho que pelos filhos, a própria relação que existe entre eles, já demonstra 
isso. Uma relação de muita afinidade e um amor muito grande e isso 
se estende e vai se reproduzindo a cada geração, com todos os gens. São 
8 filhos, são todos casados. Isso acaba sendo passado para os genros, 
as noras, os maridos então, as esposas dos netos, a cada neto que nasce, 
então a gente vê bem isso, é uma reprodução desse amor. (Cristina, neta)

mas, para se colocar como centro das atenções, é preciso 
mobilizar a família, mesmo que traga reclamações por parte, 
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principalmente, das noras, contanto que sua pessoa seja alvo das 
atenções dos familiares:

A avó é o centro das atenções, ah, vira e mexe o assunto é só avó. 
Houve reclamações das noras, alguma coisa e outra, mas a avó é o 
centro das atenções. Ah, volta e meia todo mundo tá perguntando da 
avó. (Eduarda, neta)

ser o centro das atenções, com uma certa idade, requer das 
avós, muitas vezes, recorrer a atitudes que contrariam seus fami-
liares, como por exemplo, a chantagem emocional:15

A avó é um pouco ‘chantagista’. Então, eu vejo assim. Com as filhas 
ela chantageia. Os filhos vêem isso, ela vai mais pela chantagem, porque 
com os filhos ela exerce uma autoridade camuflada, um comando meio 
camuflado, você entendeu? Meio pela chantagem. (Vera, neta)

conseguir tudo, muitas vezes não é fácil e ainda, quando a 
condição da idade não permite que se controle todas as situações, 
a mulher-avó se apropria de estratégias que estão relacionadas a 
essas condições de vida, sua saúde, sua idade, o fato de ser  mãe. 
usar da sua própria condição de velhice é a maneira encontrada 
pelas avós para conseguirem o que querem, com os familiares:

A minha avó, o problema que mais atrapalha o relacionamento em 
casa, é a auto-piedade, é aquele tipo de pessoa que você tem que sempre 
estar com peninha, com dó, paparicando. Então, aí ela vive bem. Nós 
temos que chegar prá ela e perguntar como que ela passou a noite, se ela 
dormiu bem a noite e ela reclama que não nada, embora você saiba que 
ela dormiu, porque você passa pelo quarto e você vê que  dormiu, mas 

15 o termo chantagem, aqui, não é utilizado no sentido de extorquir dinheiro ou favores 
de alguém, sob ameaça de revelações escandalosas, mas sim, no sentido de se utilizar da 
sua	condição	de	velhice	enferma,	ou	de	velhice	como	uma	etapa	final	da	vida,	em	que	
seus desejos devam ser satisfeitos.
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prá ela , não dormiu. Então ela quer que você fique ali paparicando, 
aquela coisa; e onde há divergências entre nós é ai, porque o meu gênio 
não é de ficar paparicando, não é de ficar perguntando dói aqui, dói ali, 
se esta com dor. Então, tem que ficar deitada, não tem que ficar mexendo 
nas coisas, trabalhando, fazendo. É onde que nós não combinamos, nós 
implicamos nesse ponto. (Isabella, neta)

as tramas elaboradas pelas avós nas relações da família, 
muitas vezes, se voltam desfavoravelmente para elas mesmas, 
fazendo-as	passarem	por	 situações	 conflitantes,	mesmo	com	a	
idade que têm: 

A minha avó, na família é uma pessoa que aceita até demais as coisas 
prá estar bem com todos. Às vezes você tem um atrito, você imagina: mãe 
de 7 filhos, com nora, parentes, netos, netas mais jovens, netos já adultos, 
então, a família está grande. Então, ela... eu acho que ela engole tanta 
coisa que tá machucando prá estar bem com a família. Ela, às vezes, 
aguenta um desaforo, coisa que ela não merece. Eu não sou puxa saco 
dela, mas ela não merecia, às vezes, ouvir desaforo. Ela ouve, aceita, 
engole, chora, fica machucada, mas leva prá frente, prá família ficar cada 
vez mais unida. É interessantíssimo. Não querer ninguém afastado da 
casa dela, a casa dela está sempre de portas abertas, até prá um que 
vai pedir água à meia-noite, ela abre a porta e vai dar o copo de água, 
sempre a porta aberta. (Mary, neta)

o relacionamento pessoal das avós na família é melhor 
visualizado	quando	se	verificam	as	estratégias	utilizadas	por	elas	
para atingir seus próprios objetivos.

Receber	desaforo,	sem	merecer,	chorar	e	ficar	quieta,	deixar	
passar; ela ganha com isso, pois seus objetivos de manter a família 
unida estão sendo atingidos.

outro aspecto observado no relacionamento das avós en-
trevistadas de descendência italiana, é o poder da negociação, por 
intermédio da conversa.
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Na família como um todo, há uma negociação muito grande; às vezes, 
quando acontece alguma coisa, ela é muito política. É incrível a capaci-
dade de negociação, de discernimento que ela tem das coisas que acontece. 
Então, por exemplo, se há alguma coisa de um filho pro outro, ela chama 
um filho e conversa, chama o outro e conversa e volta a conversar. Então, 
assim ela sempre administra muito bem essas coisas. (Luciana, neta)

ter aprendido as regras do jogo político, no mundo público 
restrito, no qual também participaram desde crianças, trabalhando, 
primeiro com seus pais e depois com seus maridos, trouxe para 
essas avós a segurança e a determinação para chamar os familiares 
para conversar.

assim jogando com os conhecimentos adquiridos no mun-
do público, em que a ordem e a disciplina eram as regras, somando 
às regras aprendidas com suas mães no mundo da casa, que tinha 
o amor, a harmonia, a paz como objetivos, agora na velhice, as 
mulheres-avós sabem como manejar as relações da família e esta-
belecer estratégias. utilizam do afeto com amor e autoridade, para 
assegurar a coesão familiar e ao mesmo tempo estar cuidando da 
sua segurança na velhice. fazendo com que esse costume  torne-
se tradição na família:

Porque, Deus me livre e guarde, se amanhã ou depois for uma mulher 
doente, que eu não posso fazer mais nada eu acho que tenho meus netos 
que socorrem por mim,. Tem que ter amor neles, porque o filho, a gente 
tem adoração pelos filhos mas eu acho que o neto se torna ainda mais 
filho prá gente.

É, porque é o amor. Tem velhinhas aí que ficaram jogadas, e por quê? 
Porque elas não souberam como agir. Muita coisa a gente tem que 
suportar e fazer para ter a convivência. (Vicência, 65 anos)
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a preocupação de, na velhice, não contar com a atenção e 
os	cuidados	de	seus	familiares	e	ficarem	“jogadas”,	faz	com	que	
as avós utilizem-se de todos os mecanismos que aprenderam. 
Principalmente os que se referem às questões de carinho, atenção, 
afeição que são comportamentos próprios da condição feminina; 
os quais elas internalizaram como códigos da sociedade em relação 
ao papel da mulher, e agora os utilizam para conquistar o amor e 
respeito de seus descendentes. com isso, mantém-se no mundo 
da família, criando e recriando estratégias no jogo da troca social: 
de um lado, as netas e a família, de outro, as avós com sua idade 
e papel social de avó.

o receio de que aconteça com elas, o que muitas vezes acon-
tecera com algumas mulheres avós, que após terem criado seus 
filhos	e	auxiliado	a	criar	seus	netos,	foram	levadas	para	o	asilo,	ou	
abandonadas por eles, faz com que as avós entrevistadas  utilizem-
se do amor e do respeito aos mais velhos. estabelecendo, assim, 
um	compromisso	com	os	familiares.	Afinal,	esses	dois	conjuntos	
de símbolos foram trabalhados por elas, em toda sua trajetória de 
vida.	E,	hoje	pensar	que	na	velhice	possam	ficar	sozinhas,	é	um	
fato inaceitável, que elas nem querem cogitar.

ao estudarmos as estratégias que envolvem o poder das 
mulheres-avós, tentamos penetrar nas questões que esclarecem os 
padrões culturais, e que dão direcionamento ao comportamento 
humano, encontramos as formas de como as avós buscam os 
significados	da	sua	própria	condição	de	mulheres	e	reinterpretam	
tais regras na prática cotidiana, com seus familiares.
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o coNselho coMo estrAtégiA do poder

de posse do poder de controlar as coisas e com as  
estratégias para manter sua autoridade, mesmo que seja 
de maneira indireta, as avós procuram induzir os fami-

liares a agir do modo que elas acham correto, pois já passaram 
pelas experiências que eles estão passando. e, agora, pensando 
muito	mais	nos	filhos	e	nos	netos	do	que	nelas	mesmas,	querem	o	
melhor para eles. mesmo porque elas já conquistaram seu espaço.

agindo assim, as avós se vêem como agentes do movimen-
to socializador da maternidade, papel este que foi adquirido pela 
idade e principalmente pela experiência de vida:

Eu tive muito acesso sobre  minha primeira neta, porque foi a primeira. 
Eu falava para minha filha assim: você dá tal coisa para ela, então 
ela dava. Sabe como é que é... ela achava que eu tinha experiência, 
porque eu tinha mesmo. Sabe como é que é criar quatro filhos, dá prá 
ter experiência. Quando foi a outra filha que casou, também, a menina 
(neta) ficou três meses comigo. É a da Segunda filha. Depois, a outra 
filha veio de Cambará para cá; eu vim junto. Eu fiquei com o menino 
de dois anos e meio. Ele vivia comigo; eu dava banho, dava mamadeira, 
dava tudo. (Izabel, 68 anos)

desse modo, com a experiência de mãe e agora sendo avó, 
com experiência de vida e por saber relacionar-se na família, ela  
demonstra ter esse poder, mesmo não percebendo:

Dou opinião pra fazerem tudo certo, pra que dê certo. Quando os netos 
não estão fazendo alguma coisa certa, eu falo que não deviam fazer desse 
jeito, não, não devia fazer assim, eu dou opinião. (Tereza, 67 anos)
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criando novas regras e recriando as já estabelecidas pela 
sociedade para o papel de avó, através do conselho, elas conseguem 
passar	com	segurança	o	que	acham	melhor	para	a	vida	dos	filhos	
e dos netos, como elas mesmas falam:

Orientava as filhas, sempre ajudava corrigir os netos, quando precisava 
ajudava a criar os netos,  queria que eles fizessem iguais eu. Eu já tinha 
a experiência dos meus filhos, então eu queria que elas fizessem igual 
com os filhos delas.

Influenciava. Porque tem coisa que a gente acha que não é assim. Então, 
a gente fala, aconselha. A gente já criou os filho da gente, então o que 
a gente acha que não está certo, corrige. Já tem mais idade, sabe mais 
do mundo. A gente dá conselho pra eles seguirem o bem, é mais vivida. 
(julia, 72 anos)

Auxiliar	os	filhos	a	criarem	os	filhos	deles,	passa	a	ser,	para	
as	 avós,	 a	 continuidade	da	 educação	que	deu	para	 seus	filhos.	
Percebe-se,	assim,	que	na	prática,	existe	a	influência	por	parte	da	
avó	na	vida	não	só	dos	netos,	como	na	dos	filhos	também.

se a idade, por um lado traz consigo condições de doença e 
transformações	fisiológicas	do	corpo,	por	outro	lado,	traz	também	
o acúmulo de experiências vivenciadas, as quais o idoso sabe como 
utilizar,  porque elas estão na sua memória.

Nas	lembranças	das	pessoas	idosas	é	possível	verificar	uma	
história social bem resolvida. elas já atravessaram um determinado 
tipo de sociedade, com características bem marcadas e conhecidas; 
elas já viveram quadros de referência familiar e cultural igualmente 
reconhecíveis.	Enfim,	sua	memória	atual	pode	ser	desenhada	so-
bre	um	pano	de	fundo	mais	definido	do	que	a	memória	de	uma	
pessoa jovem, ou mesmo adulta que, de algum modo, ainda está 
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absorvida nas lutas e contradições de um presente que a solicita 
muito mais intensamente do que a uma pessoa de idade.16

fazendo uso do conselho, a avó procura passar o que está 
na	 sua	memória,	 afirmando	 a	 sua	 autoridade	 e	 passando	 suas	
experiências, mesmo que, para ela, a autoridade não deva existir 
entre avós e netos:

É como eu estou dizendo para você: não é autoridade. Essa palavra, 
entre avó e neto não pode existir, porque autoridade que eu entendo, não 
sei se estou certa, autoridade é você chegar perto de um filho seu e dizer: 
você não vai a tal lugar, e ele não tem que ir porque é uma autoridade. 
Agora amor é diferente, amor a gente chega e fala: meu filho, meu neto 
não fica ruim para você, então a gente dá esses conselhos. Os meus aceitam 
esses conselhos em todos os tipos de vida. Porque eu já tenho filha moça, 
neta casada e netos solteiros, rapazes, então, quer dizer: eles são muito 
bons para mim, eu sinto que eles têm um amor grande para mim, e eu 
tenho amor grande por eles. Então a única coisa que eu faço é isso, é 
aconselhar quando eles pedem um conselho, vem contar ma coisa para 
mim, vem: ah! Vovó, aconteceu tal coisa assim, assim, o que a senhora 
acha? Então, é aí que eu entro no meio, aí que eu entro, em todos os 
aspectos. (Rosalina, 75 anos)

com a habilidade de manejar as coisas que dizem respeito 
aos sentimentos e aos afetos, e aliando isso à experiência de serem 
mães, as avós recriam seus comportamentos para com os netos. e 
a	sua	influência	tem	mais	força	aparecendo	em	forma	de	conselhos,	
no	que	elas	têm	certeza	e	confiança:

Porque, às vezes, a gente tem mais experiência que a própria mãe em 
muitas coisas. (Vicência, 65 anos)

16  Bosi, e. Memória e sociedade: Lembranças de velhos, p. 22, 1979.
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a experiência de ter sido mãe é fundamental para a avó, 
uma vez que , ao nascerem seus primeiros netos, ela emerge como 
ator político no auxílio dos cuidados aos recém-nascidos. com a 
vinda	dos	netos,	o	que	se	observa	é	que	a	influência	das	avós	se	
intensifica,	pois	cabe	a	elas	auxiliar	os	pais	dos	netos	na	criação	
dos	seus	primeiros	filhos.

em certos casos, quando a avó já com uma certa idade, a 
influência	dela	sobre	as	netas	casadas,	no	que	se	refere	aos	cuidados	
da criança, pode sofrer uma separação de idéias e valores. mesmo 
que a avó já tenha sido mãe, os conselhos nem sempre são aceitos:

Eu acho assim, avó, a gente tem experiência, porque todas as avós 
têm experiência, mas acontece que o mundo de hoje, o modernismo 
não aceita mais o que a avó ensina, não aceita. Por exemplo, a minha 
neta tem uma criança, e ela só segue o médico; se a gente fala: ‘minha 
filha faça isso...’ ‘Ah! não vovó, mas o médico mandou fazer daquele 
jeito’. Então, se faz daquele jeito. Então, quer dizer que isto a gente 
sente na família. Tem que ser bondosa, boa para todos, compreensiva, e 
acompanhar também a evolução. A avó não pode, por exemplo, eu não 
posso querer que os netos façam o que eu fazia, é diferente completa-
mente, eu não posso querer que eles se vistam como eu me vestia, eles se 
vestem diferentes, a criação é diferente. Então, a gente que acompanha 
e, é, fazer o quê? Que a gente vai fazer nada. Não vai brigar com os 
filhos, não, porque essa roupa está feia, porque você não vai fazer isso, 
porque você deve namorar desse jeito; não adianta, então, a gente se sente 
que deve acompanhar os netos. Acompanhar a educação. Ela tem que 
acompanhar os netos. É a época; os meus filhos nenhum tiveram dor 
de ouvido. Por quê? Eu colocava touca. Agora, os bisnetos, todos eles 
tiveram dor de ouvido, porque as mães não colocaram toucas. Eu falo, 
mas elas não querem saber disso. (Julia, 72 anos)

com as mudanças na sociedade, surgem novos valores e 
comportamentos, os quais as avós não aceitam, mas procuram se 
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conformar e “acompanhar” os netos. assim, muitos dos conselhos 
das avós já não são mais aceitos pelas netas. e no que diz respeito 
ao tratamento da criança recém-nascida, geralmente hoje em dia 
o que prevalece é a orientação médica.

desse modo, encarar as mudanças da sociedade é uma for-
ma, também, da avó permanecer nas teias das relações da família 
e procurar se inteirar dos novos costumes e valores.

olhando também por outro ângulo, observamos que nem 
sempre o conselho é considerado adequado para a avó opinar 
com suas idéias:

Tem que estar assim, atenta em tudo; às vezes dar conselho, não sempre; 
tem que pensar muito antes de dar conselho. Porque o fato que a gente 
fala e o outro não aceita, cada um pensa de uma maneira. Então a 
gente às vezes se sente acanhada de falar. Tem que ficar calada, tem 
que saber como que vai falar, como vai chamar a atenção, como que vai 
se explicar, como que vai aconselhar, tudo isso. (Carolina, 74 anos)

Estar	atenta	significa	perceber	o	momento	que	a	sua	expe-
riência é válida para servir como exemplo, ou ainda, de que forma 
ela pode aplicar a realidade do passado ao presente com sabedoria. 
Nesse	caso,	a	avó	prefere	ficar	atenta	em	lugar	de	dar	conselhos,	
pois	o	conselho	pode,	também,	significar	a	interferência	na	vida	
dos familiares, que, por sua vez, estão aprendendo com a vida e 
querem ter suas próprias opiniões e viver suas próprias experiên-
cias. dessa maneira, ela procura insistir:

Eu acho que não se consegue muito ligeiro, não. Demora um pouco. 
Consegue. Fala hoje, fala amanhã, chega um dia que consegue. Ah! 
Chega com cerimônia, vai falando, vai fazendo a pessoa ver, consegue, 
com os netos.
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Às vezes são meio do contra, mas a gente explica e elas acabam achan-
do que eu estou certa. De pequenos elas aceitavam mais, depois vão 
crescendo e já fica diferente um pouco, fica mais difícil para dominar 
(Amália, 77 anos).

a estratégia estabelecida de prosseguir com insistência, 
falando sempre o que quer, é uma das formas encontradas pelas 
avós de descendência italiana, quando têm algum objetivo a atingir:

Geralmente a gente aconselhava, não faz isso, não faz aquilo, toma 
cuidado com aquilo. Se vai sair eu sempre falo, ela até brinca: vó, que 
tanto fala. (Ivani, 66 anos)

o conselho torna-se, para a pessoa idosa, uma maneira de 
passar para as outras pessoas tudo o que acumulou de experiências. 
ela quer que seja tudo aproveitado no tempo presente. Porém 
sem perceber que os tempos mudaram. a função do conselho, na 
relação	entre	diferentes	gerações,	indiretamente	afirma	o	poder	
de quem tem a experiência. cria-se aí o espaço da mediação entre 
poder e dependência dos que estão envolvidos.

na memória dessas avós estão todas as esperiências vividas, 
as	quais	fazem	parte	dela,	permitindo-lhes	interfirir	no	processo	
de orientação dos familiares.

Para a mamória é atribuída uma função decisiva no processo 
psicológico total: a memória permite a relação do corpo presente 
com o passado e, ao mesmo tempo, interfere no processo atual 
das representações. Pela memória, o passado não só vem à tona 
das águas presentes, misturando-se com as percepções imediatas, 
como também empurra, desloca estas últimas, ocupando o espaço 
todo da consciência. a memória aparece como força subjetiva 
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ao mesmo tempo profunda e ativa, latente e penetrante, oculta e 
invasora.17

dentro desse pensamento observamos que as avós procu-
ram se utilizar de suas memórias e trazer para o presente suas expe-
riências e vão aconselhando os familiares, como bem demonstram:

Eu aconselho eles, falo que tenho mais experiência de vida. Na hora 
eles podem não concordar, mas depois eles acabam por achar que o que 
eu falei é certo; então, eles vêm e falam para mim.

Ah! às vezes a gente aconselha, porque a única influência que a gente tem 
é conselho só. Agora, às vezes uns acatam, outras não. Agora mesmo 
eu tive um neto eu estava namorando, ficou noivo com 16 anos, queria 
se casar e eu aconselhei muito ele que não devia fazer uma coisa dessas, 
que estava errado. Ele ficou meio assim; na hora não respondeu nada, 
mas depois, mais tarde, ele viu que eu estava certa e, no fim, acabou 
desistindo mesmo. E, hoje, ele diz que graças a mim que não deu certo 
aquele casamento, e ele até hoje é solteiro. É assim, a gente pode falar, 
mas não é dizer que pode mandar, porque os filhos a gente manda, 
apesar que hoje os pais não mandam muito, mas sempre é diferente, 
tem mais autoridade com os filhos, mas neto não, a gente deixa essa 
parte por conta dos pais. Através dos conselhos procuro dar orientação!. 
(Vicência, 65 anos)

sabendo utilizar-se das experiências passadas que estão na 
memória, através do conselho, as avós têm a “força subjetiva” e ao 
mesmo tempo “profunda e ativa” na trama de relações da família. 
o conselho como estratégia de poder, passa ser a forma encontrada 
em determinado momento na família, de passar sua experiência 
de vida, e ao mesmo tempo conduzir  a família, mesmo que uns 

17 Bosi, e. op. cit., p. 9, 1979.
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acatem, outros não, elas interferem no processo psicológico de 
seus netos, quando eles tomam decisões.

como diz chaui, quando faz a apresentação do livro “lem-
branças de velhos”

a função social do velho é lembrar e aconselhar – ... unir o 
começo	e	o	fim,	ligando	o	que	foi	e	o	por	vir.	Mas	a	sociedade	
capitalista impede a lembrança, usa o braço servil do velho e 
recusa seus conselhos18. 

nesse espaço de estudo demonstra a luta dessas avós 
contra os mecanismos pelos quais a sociedade oprime a velhice, 
não deixam que as suas lembranças guardadas na memória sejam 
substituídas	pela	história	oficial	celebrativa, isto é, aquelas histórias 
que se comemora com os fatos do passado19.

as histórias das avós estão nas lembranças de suas expe-
riências, estão vivas e é com elas que as avós ganham força para 
conversar, aconselhar, ensinar e aos poucos vão induzindo os 
familiares.

as conversas das avós, apontam um mundo social que 
possui riqueza e diversidade que os mais novos da família des-
conhecem. sendo assim, lembrar é ser a guardiã das tradições e 
ensinar aos jovens, nos diferentes rituais de passagem.

as lembranças das avós e as experiências com as quais se 
permitem aconselhar, prever e providenciar, levou-as a conseguir 
um espaço com os mais jovens, absorvidos num cotidiano que lhes 

18 Bosi, e. p. 18, 1979.
19 Bosi, e. p. 18, 1979.
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exige atenção, voltados para as ações mais imediatas do presente, 
precisam dessas orientações.

mesmo sem terem ido à escola, elas criaram mecanismos, 
nas	relações	de	poder	entre	os	familiares.	E,	confirmam	serem	
portadoras de uma sabedoria que vem da vida. com esperteza 
elas usam do conselho como estratégia política. 

A AliANçA coM As Mulheres dA FAMíliA

as estratégias femininas, estando diretamente relaciona-das 
com a estrutura do poder familiar, em que o poder e a 
autoridade, tradicionalmente, estão nas mãos do homem, 

a	mulher	trabalha,	então,	para	influenciá-lo	e	com	isso	ganhar	seu	
espaço político. entretanto, quando a autoridade é compartilhada 
tanto pelo homem como pela mulher na família, a mulher não 
precisa	utilizar	o	jogo	de	influência	sutil	e	a	manipulação.	Ela	cria	
mecanismos de aliança, formando fortes laços de cooperação 
com a parentela feminina e com outras mulheres, enfrentando as 
questões familiares no cotidiano.20

dessa maneira, as estratégias femininas  nos demonstram 
como a mulher estabelece uma política, utilizando os recursos a 
ela acessíveis, para manter seus interesses freqüentemente opostos 
aos do homem.

as mulheres-avós por nós entrevistadas deixaram claro nos 
seus depoimentos que sabem usar da lealdade e submissão de 
seus	filhos	para	somar	forças	no	enfrentamento	das	questões	na	
20 lamphere, l. op. cit., p. 121, 1979.
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família e geralmente conseguem o que querem. os membros mais 
requisitados	são	as	filhas	e	netas,	pelo	fato	de	serem	mulheres	e,	
portanto, possuérem os mesmos interesses.

as mulheres-avós, em seus depoimentos, assim como as 
netas, deixaram transparecer essa aliança que as avós sempre 
souberam formar, na família:

Com os filhos ela não fala quase, não manda, mais é com as filhas; 
autoridade sobre os filhos ela não tem mais, como com as filhas. Com 
as filhas é como amiga. Minha tia vem aí, conta tudo, igual a uma 
criança, minhas tias são assim, nossa, minha vó é assim. (Lourdes, neta)

A	intimidade	que	ela	tem	com	as	filhas	facilita	mais	a	apro-
ximação entre elas, contar tudo para a mãe, como uma criança 
que precisa participar aos pais de tudo que vai fazer, faz com que 
as	avós	saibam	da	vida	da	família	de	seus	filhos.	E	com	os	filhos,	
homens essa aproximação é mais difícil, pela própria socialização 
que eles receberam. 

Chodorow	(1979)	coloca	bem	essa	questão	quando	fala	da	
característica do desenvolvimento da jovem através da puberda-
de, contrastando radicalmente com a experiência dos jovens que 
precisam “aprender” a ser homens: 

Em algum momento o menino precisa se desligar de sua mãe e desenvolver 
sua masculinidade como algo à parte. [...] quando sua irmã aprende 
‘a ser mãe’, ele tende a estar impaciente e agressivo e a procurar laços 
horizontais com seus companheiros masculinos.21

Ainda	sobre	a	relação	mãe	e	filha,	Barros	comenta	que	a	
reprodução	de	uma	relação	de	autoridade	e	hierarquia	mãe	e	filha,	

21 chodorow, p. 41, 1979.
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não fazem desaparecer a presença simbólica dos homens, pois a 
concretização desse modelo de relacionamento é criada a partir 
de uma ótica masculina. 22

com a proximidade no mundo da casa com as mulheres, 
conhecendo	seus	filhos	homens	que	estão	ligados	mais	ao	mundo	
lá	de	fora,	as	avós	tendem	a	recorrer	mais	às	filhas	quando	querem	
alguma coisa, ou às netas: 

Recorro sempre à minha filha, que tem sempre possibilidade. Ela sempre 
está aqui em casa, então, qualquer coisinha eu falo: é assim, assim, e ela 
me explica. Também, aquela minha neta que te falei, a outra também... 
mais é a filha que sempre peço qualquer coisa.

As	filhas	indo	rotineiramente	à	casa	das	mães,	facilitam	mais	
a comunicação entre as mulheres e possibilitam a união entre elas. 
esse fator é fundamental para a avó, que também tem mais tempo 
nesse período de vida e pode, então, contar com os familiares do 
sexo feminino para conversar e combinar os seus interesses.

a solidariedade das mulheres: escutando, ajudando, demons-
trando afetividade mútua; além de proporcionar às avós maior 
poder, também lhes dá uma qualidade de vida diferenciada, por 
sentirem que têm a quem recorrer quando precisam.

Recorro à minha filha, essa é minha guia; tudo, tudo é com ela, tudo, 
tudo. (Tereza, 67 anos)

as mulheres-avós preferem ter como aliadas as mulheres 
da família, que são mais acessíveis de se lidar do que os homens. 
Percebendo também que elas podem precisar a qualquer momento 

22 Barros, m. l. de. Autoridade e afeto: avós, filhos e netos na família brasileira, p. 61, 1987.
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das	filhas,	noras,	ou	netas,	passam	a	oferecer	força	para	parentas	
mulheres, como fala a neta: 

Principalmente as mulheres, ela protegia mais as mulheres, por exemplo, 
as noras, ela sempre protege as noras. Às vezes meus tios fazem alguma 
coisa errada, ela dá bronca, sabe, ela sempre protege as mulheres, ela é 
a favor das mulheres também. (Mary, neta)

dessa maneira, se, por um lado através do conselho a avó 
faz uso da experiência acumulada durante a trajetória de vida, 
por	outro	lado,	com	a	aliança	das	filhas,	netas	e	noras,	mulheres	
iguais a ela, a avó consegue fortalecer mais sua autoridade, manter 
e ampliar seu espaço na família.

AliANçA coM deus e A segurANçA dos pro-
jetos de vidA dA Mulher-Avó

muitas vezes, mesmo com suas experiências de vida, e  
tendo as mulheres de sua família como aliadas, “neste  
mundo”, as avós não conseguem resolver as vicissitudes 

que a realidade apresenta, como mulher, mãe ou avó. em estado 
de “desamparo”, muitas mulheres procuram o auxílio junto ao 
“outro mundo”, através de deus.

a teoria de erickson  sobre o ciclo vital, discutida por Poster 
(1979),	mostra	como	indivíduo	encontra	significado	no	mundo,	
e como esse indivíduo reforça positivamente seu ego realizando  
ou introjetando os valores espirituais que o capacitam a enfrentar 
a vida em seu mundo. o impacto do ciclo vital se constitui num 
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conjunto de valores que atua em cada estágio da vida do indivíduo 
como um recurso espiritual. 23

embora Poster tenha criticado a teoria de erickson, este nos 
leva a perceber que a mulher idosa nesse ciclo da vida, ao procurar 
na religião sua força espiritual, se diferencia dos demais membros 
mais jovens da família. isso possibilita, no caso dessas avós, se 
fortalecerem e continuarem idealizando seus projetos de vida.

a particularidade da religiosidade, geralmente, está presente 
no	mundo	de	significados	das	mulheres	idosas.24 com a idade, há 
mais tempo disponível para dedicação à religião.

abordando esse assunto, porém, dentro de outra perspec-
tiva,	Beauvoir	(1980)	apresenta	suas	considerações	a	respeito	da	
relação	mulher	e	religião,	afirmando:	

frustradas mesmo em seus sonhos, muitas mulheres procu-
ram auxílio junto de deus, contra todo amor-humano; é no 
momento da menopausa que a coquete, a apaixonada, a de-
vassa se faz devota; as vagas idéias de destino, de segredo, de 
personalidade incompreendida que a mulher acaricia à beira 
de seu outono encontrar na religião uma unidade racional.25 

a autora coloca ainda: 

despreza mais do que nunca uma lógica que evidentemente 
não poderia aplicar-se a seu caso singular; só parecem conve-
nientes os argumentos que lhe são especialmente destinados: 

23 Poster, m. A teoria crítica da família, p. 89, 1979.
24 Barros, m. m. l. Testemunho de vida: um estudo antropológico da mulher na velhice. in: Pers-
pectivas antropológicas da mulher, p. 34, 1987.
25 Beauvoir, p. 348, 1980.
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as revelações, as inspirações, as mensagens, os sinais, e até os 
milagres	põem-se	a	florescer	ao	redor	dela.26 

no grupo de avós entrevistadas, podemos perceber a sua 
relação com a religião, quando falam:

Não sei se era Deus, minhas orações. Parecia que dava tudo certo.

Eu vou, converso, em primeiro lugar peço para Deus, que eu sou muito 
religiosa, Deus que dá tudo para a gente; eu já consegui uma graça; eu 
tenho muita fé e acredito muito na religião. Ela dá muita força, uma 
boa força. (Vicência, 65 anos)

É, pois na relação com deus que a mulher-avó vai encon-
trar forças para conseguir realizar seus projetos de vida. contu-
do, através dos relatos das histórias de vida das mulheres-avós 
verificamos	 que	 essa	 questão	da	 religiosidade	 acompanha	 esse	
grupo de mulheres como uma tradição cultural bastante forte, de 
geração a geração:

Desde criança, porque já tinha o costume na família, minha avó 
ensinando sempre as orações para a gente. Então, a gente cresceu com 
aquilo. (Isabella, neta)

sendo todas católicas, por tradição de seus pais ou mesmo 
de	suas	avós,	elas	passaram	a	educar	seus	filhos	dentro	desse	re-
lacionamento com deus, segundo as normas da igreja católica:

Eu acho que o amor já vem de Deus pelo crescimento da família, pelos 
pais, porque é crescimento da família, pelos pais, porque é assim: a 
mulher tem os filhos, já ensina o nome-do-Pai, já vai ensinando a rezar; 
depois eles vão na escola, fazem a primeira comunhão. Eu sempre quis 

26 Beauvoir, p. 348, 1980.
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que fizessem tudo certo, primeira comunhão, crismado, casado na igreja. 
Depois, então, uns continuam, outros não. Chega uma hora que a gente 
deixa de estar falando, porque depois que casam vão envelhecendo, não 
precisam mais que ensinem essas coisas. Tem que ensinar enquanto são 
novos, e esse amor na família vem pelo amor de Deus. (Isabel, 68 anos)

O	que	ficou	evidenciado	em	nossas	entrevistas	foi	que	a	
maioria das avós, por terem morado em sítios ou fazendas, não 
tinham possibilidade de freqüentar a igreja.

tendo que trabalhar, muitas vezes, até aos domingos, não 
tinham condição de ir à missa ou às atividades da igreja, que geral-
mente	ficava	na	cidade.	Este	fato	as	impediram	de	terem	esse	rela-
cionamento freqüente com a instituição igreja. Por isso essas avós 
não apresentam a identidade de mulher “carola”. como explica 
Barros, “a carola é fundamentalmente uma categoria feminina”.27 

Essa	observação	se	confirma	quando	as	avós	nos	falam	do	
seu relacionamento com a igreja:

Houve interesse pela religião, porque a gente já foi nascida naquilo. Eu 
era muito religiosa, meus pais também. Mas, eu penso que podia ter ido 
mais à Igreja, mas eu tinha que ficar cuidando da casa.

Onde eu morava antes, o mais perto era Bela Vista, a 13 quilômetros, 
e como trabalhava a semana inteira e Domingo, não dava tempo. Eu 
ia mais quando ia batizar as crianças. (Adelina, 72 anos)

Precisando cuidar da casa e morando geralmente longe da 
igreja, a sua relação religiosa passa a ser diretamente com deus, 
sem a intermediação da igreja:

27  Barros, p. 34, 1981.
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Recorria a Deus, rezava muito e pedia que ele me iluminasse.

Não, nunca pedi pra ninguém, só pra Deus. E só pra Deus que eu 
pedia pra me ajudar.

Eu resolvia o que aparecia, muito devota a Deus, rezava bastante, 
sempre pedindo a Deus que fosse tudo bem, com os filhos e os netos 
sempre foi muito respeito, com muita educação. (Mariana, 74 anos)

aprendendo desde criança a rezar, têm as mulheres-avós, 
agora, na velhice, um comportamento diferenciado dos outros 
familiares no ambiente doméstico:

Ih, eu peço pra Deus e Nossa Senhora, e peço pros filhos, pros netos, 
peço pra tudo; e sempre peço pra Deus me ajudar.

Ah! Eu pedia para Deus. O meu pedido era assim, eu peço assim: 
Ao Nosso Senhor Jesus Cristo e Maria Santíssima. Eu peço para as 
meninas também, para as minhas filhas. (Odília, 84 anos)

Pedindo para deus, as mulheres-avós conseguem força es-
piritual e realizam aqui, “neste mundo” seus objetivos de mulher, 
mãe e avó. essa força é bem explicada pela avó:

Eu nunca me senti uma mulher fracassada, não. Criei meus filhos. 
Graças a Deus e Nossa Senhora da Aparecida que me ajudou. Criei 
meus filhos, dei educação, casei todos e tô aqui!. (Francelina, 85 anos)

Criar	os	filhos,	educar,	vê-los	casados,	é	recompensa	que	
ela	teve,	com	ajuda	de	Deus,	para	as	dificuldades	que	enfrentou.	
e, acha que isso é:

uma coisa muito boa. A religião faz parte da vida das pessoas e a fé 
faz a vida ficar mais leve, e o que a maioria das avós sentem. (Odília, 
89 anos)
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A	força	espiritual	faz	a	vida	da	mulher	ficar	“mais	 leve”.	
esta expressão, que a avó bem soube colocar, a nosso ver, retrata 
a aliança que ela faz com deus para viver bem aqui “neste mundo” 
de suas relações cotidianas, e com isso, viver bem com o próxi-
mo. no caso do grupo de mulheres entrevistadas, esse próximo  
constitui-se pelos seus parentes, sendo que é para eles que elas 
invocam mais a ajuda de deus.

orando, pedindo, a dimensão espiritual está presente na vida 
das	avós,	e	com	isso	elas	também	levam	a	família	refletir	sobre	
essa ligação do mundo da terra com o mundo de deus.

MANdAr – pediNdo: AMbigüidAde NA MANei-
rA de exercer o poder

asegurança que as avós trazem consigo, é resultante de  
sua própria trajetória e condição de vida, ligada a posse  
de pequenas propriedades. assim, as condições de ter 

o que comer e ter liberdade de fazer negócios com seus próprios 
meios de produção são fatores que trouxeram para as avós a 
confiança	psicológica	de	saberem	comandar	com	determinação,	
planejar para a família e pedir aquilo que precisam para conduzi-la.

ao estudar segmentos médios, mills realça: 

A	pequena	 propriedade	 significava	 segurança,	 na	medida	
em que o mecanismo do mercado funcionava, e os círculos 
de depressão e expansão compensavam-se mutuamente, 
criando harmonias mais perfeitas. a grande dispersão da 
propriedade rural era especialmente importante, porque os 
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pequenos proprietários dispunham de uma segurança que 
outras posses não lhes podiam oferecer: a segurança, mesmo 
em níveis baixos, de poderem passar da economia de mercado 
para a de subsistência. Quando o mercado era favorável, ou 
as colheitas diminuíam, o agricultor, frugal e sensato, podia 
ao menos alimentar-se com os produtos de sua lavoura.28 

como a terra não é para o pequeno proprietário apenas um 
investimento, ele torna-se dono da esfera de seu próprio trabalho, 
e com isso conquista a independência dessa maneira, ser proprie-
tário	e	ter	uma	segurança	econômica	significa	ser	“o	senhor	de	
sua própria alma”29 

mills ainda nos mostra que a autonomia, o trabalho e o 
tipo de propriedade, pequenas propriedades, coincidiam, e nessa 
coincidência estava a base psicológica. a propriedade era o local e 
o instrumento de aplicação de trabalho; o status social baseava-se, 
em grande parte, na extensão e no estado da propriedade; a renda 
derivava dos lucros obtidos com o trabalho sobre a propriedade 
particular. havia, portanto, uma estreita relação entre renda, status, 
trabalho e propriedade. e como o poder ligado à propriedade era 
tão generalizado quanto sua distribuição, nessa coincidência estava 
a base do caráter dos indivíduos e do equilíbrio social. 30

Estes	comentários	de	Mills	permitiram	que	fizéssemos	com-
parações com o grupo entrevistado, uma vez que as avós, através de 
sua memória, retrataram um estilo de vida característico de famílias 
de pequenos proprietários. nesse sentido, podemos compreender 

28 mills. p. 30, 1979.
29 mills. p. 30, 1979.
30 mills. A nova classe média, p. 31, 1979.
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que a situação econômica e social por elas vivenciadas lhes garantiu 
a realização de um projeto e uma segurança frente à vida, já que 
demonstraram serem personagens importantes e participativas da 
sociedade inclusiva. sendo possível assim, o desprendimento para 
impor o que desejavam, como é exposto pela neta:

Acho que aquilo que ela oferecia de carinho, porque ela tinha segurança 
que ela ia pedir e ela ia conseguir. A minha vó é uma pessoa muito segura, 
ela repassa isso: segurança mesmo; eu acho que já é uma coisa nata, é 
uma coisa que tá com ela, sabe, ela é segura, muito mais segura que a 
minha mãe. Não sei de onde vem; nunca me deu uma ordem, nunca 
de deu um tapa, sempre foi pedindo e a gente ia fazendo. (Mary, neta)

com a segurança psicológica da condição de pertencerem ao 
segmento médio da sociedade daquela época, e com a segurança de 
terem contribuído para que fosse mantida na família essa mesma 
condição. assim, elas continuam mantendo a tradição de respeito 
aos familiares mais idosos, as avós pedem, com segurança, o que 
querem e sabem que serão atendidas.

dentro dessa mesma perspectiva, podemos deduzir que 
pedir	com	firmeza,	dar	ordens,	pode	também	ter	fundamento,	na	
sua participação tanto com seus pais, quanto com os seus maridos, 
quando trabalhavam juntos, discutindo e administrando os negó-
cios da família. no mundo público o sentimentalismo, as coisas 
do coração, não podem interferir nos negócios. as ordens têm 
que ser dadas de forma direta, objetiva, para serem entendidas e 
executadas. e, assim as avós aprenderam a lidar com os familiares:

Quando ela quer alguma coisa, ela fala, ela é muito direta. (Isabela, neta)

com os homens, elas aprenderam a maneira direta de lidar 
com os negócios, o mandar. muitas vezes, pela semelhança com 
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os homens  na forma de comandar as diferentes situações, elas 
agem como eles, conforme nos fala uma neta:

Isso que eu vejo, minha adolescência era: tem que fazer, fazer isso, co-
mandando as coisas, mandando mesmo para serem feitas. E, raras eram 
as vezes que ela pedia com algum carinho, pedia simplesmente pedia, faz 
o favor de fazer isso. Dá prá fazer isso prá mim? Olha, foram poucas 
as vezes que ela foi uma pessoa assim de pedir. Ela sempre ordenava 
que as coisas deveriam ser feitas. É uma característica da vovó mesmo, 
de mando mesmo, o comandar das coisas. (Sandra, neta)

responsabilizar-se por todo o serviço da casa e ainda parti-
cipar do mundo público restrito, a roça,  a avó precisava de ajuda, 
e o carinho para os netos não tinha prioridade. nesse sentido, ela 
ocupava as pessoas que dela se aproximassem para vencer tudo 
que precisava fazer. contudo, nem sempre ela encontrava a boa 
vontade das crianças, ou mesmo tinha paciência com elas:

Ela pedia, é isso que eu digo, ela não tinha melindre nenhum em man-
dar a gente fazer as coisas. Então, nós, morávamos vizinhos, então, 
ela não seguia hierarquia nenhuma prá falar, ela chegava e mandava, 
pedia e, se a gente acatava tudo bem, senão ela dava bronca. Tinha uns 
famosos chacoalhões que ela fazia na gente quando a gente fazia arte. 
Ela segurava no braço e chacoalhava, assim ela tratava, nunca tratou de 
forma diferente um neto do outro, sempre foi assim, muito justa, então 
era assim, bem natural. (Cristina, neta)

devido à proximidade das casas e o respeito com os mais 
velhos, os netos acostumam-se a receber as ordens da avó, avaliam 
esse relacionamento como algo “natural”, pois é assim mesmo 
que a avó se posiciona na família, é próprio da identidade dela.

entretanto, muitas vezes, o mandar confunde-se com o 
pedir,  sendo explicado pela neta como:
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Ela mandava, mas não assim mandando exatamente, pedindo, eu acho 
que ela nunca mandava assim, fazer, e eu também sempre obedecia muito 
minha vó; quando ela falava eu obedecia. (Luciana, neta)

 mesmo que a avó não mandasse, a neta sabia que tinha que 
obedecer a avó e também o fazia com naturalidade.

 a trajetória de vida dessas avós, num contexto determinado, 
no qual internalizaram o papel de mulher de maneira diferente, 
lhes dá segurança para mandar. ora expressando-se com mais 
autoridade, até impondo, ora pedindo, mas sempre com educação 
e	respeito,	marca	significativa	deste	grupo.	O	depoimento	de	uma	
neta	confirma	essa	característica	das	avós	de	descendência	italiana:

Ah! ela agia assim normalmente, ela não falava “por favor, faz isso”, 
ela falava: “fulana faz isto prá mim”, ou então: “vai a tal lugar prá 
mim”, então a maneira dela era de pedir e não de falar por favor, ela 
pedia prá que você fizesse mesmo. Ela impõe. Em casa ela impunha, 
talvez isso era o receio que a gente tinha, ela não dava moleza nessa 
parte, não. Quando ela queria, a gente fazia sim, ela não pedia duas 
vezes e a gente já tava  fazendo. (Rita, neta) 

desse modo, o pedir confunde-se com o mandar, e, no 
relacionamento com os netos, as avós passam a pedir de forma 
diferente:

Ela até hoje não é de falar: “vai fazer isso aqui” para os filhos, sim, 
agora pros netos ela manda pedindo, ela fala mais delicada. Agora para 
os filhos, não. Ah! faz prá mim!” É tipo assim, mandando mesmo, é 
gozado. (Eduarda, neta)

As	netas	não	entendem	a	manobra	da	avó,	pois	com	os	filhos		
ela criou, ela manda, eles tem que obedecer, já com os netos está 
diferença no mandar é pedido, e não uma imposição, o pedir é 
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para sensibilizar os netos. isto acaba sendo uma forma divertida 
de ser percebida pela neta. 

Ela não é uma pessoa autoritária, nem faz rodeios para pedir, pede 
naturalmente.

É, da mesma forma, mandando e ao mesmo tempo pedindo. (Talita, 
neta)

dessa maneira “natural”, os familiares vão atendendo os 
pedidos das avós, respeitando a maneira como elas pedem ou dão 
ordens e não sabem negar um pedido delas. o que se percebe é que 
essa estratégia, mandar com afeto, também foi criada por elas como 
forma de se manter no espaço conquistado, no seio da família.

com relação ao pedir e à condição da mulher em nossa 
sociedade,	 procuramos	 refletir	 as	 colocações	 que	Rosaldo	 faz,	
quando apresenta: 

a oposição não determina estereótipos culturais ou desigual-
dades nas valorizações dos sexos, mas antes subordina-as a 
sustentar	uma	identificação	muito	geral	(e	para	as	mulheres,	
freqüentemente	humilhante)	das	mulheres	com	a	vida	domés-
tica	e	dos	homens	com	a	pública.	Essas	identificações,	por	
si mesmas, não são nem necessárias nem desejáveis, podem 
ser	ligadas	ao	papel	feminino	de	criar	os	filhos:	examinando	
suas	múltiplas	ramificações,	pode-se	começar	a	entender	a	
natureza da subordinação feminina e os meios pelos quais 
podem ser superados.31

a oposição entre os sexos masculino e feminino tende a 
deixar a mulher sempre em condições de subordinação. dentro 
desse pensamento é que percebemos que as mulheres-avós entre-
vistadas têm, no exercício do poder, o comportamento de pedir. 
31 rosaldo, p. 40, 1979.
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o “pedir” está intimamente ligado a toda sua trajetória de vida 
como mulher e dá a ela a segurança de que vai ser atendida, pela 
posição que ocupa na família.

essa ambigüidade das avós na maneira de exercer o poder, 
isto	é,	“mandar	–	pedindo”,	reflete	a	própria	posição	da	mulher	
na sociedade. se por vezes ela aparece como submissa, pois à ela 
cabe pedir, por outras, esse pedir implica em um poder encoberto, 
que também se manifesta através do mandar de fato.

Nesse	aspecto	a	figura	do	avô	é	diferente	da	avó	no	ambien-
te doméstico, uma vez que aquele tem as características do sexo 
masculino e comportamentos aprendidos com o mundo público.

Mulheres e hoMeNs-Avós e o poder No 
MuNdo dA cAsA

a diferenciação dos papéis masculino e feminino quando  
o homem e a mulher chegam à velhice, com o papel de  
avós na família, é resultado da própria diferenciação da 

divisão sexual do trabalho, que dá ao homem um mundo diferente 
do mundo da mulher.

Sobre	 esse	 assunto,	 Rosaldo	 (1979)tece	 considerações,	
mostrando que os homens não têm um único comprometimento 
tão duradouro, tão consumidor de tempo e, emocionalmente tão 
próximo de parecer necessário e natural quanto à relação de uma 
mulher	com	seus	filhos	pequenos.	Os	homens	estão	livres	para	for-
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mar associações amplas, isto é “sociedades”, sistemas universais de 
ordenação, pensamento e comprometimento que ligam grupos.32

ao contrário da mulher, o homem idoso traz consigo ex-
periências do mundo público mais amplo onde sua atenção foi 
retirada das questões familiares, seu tempo mais vivido fora da 
unidade doméstica.

o homem, aprendendo no mundo público a mandar e dirigir 
os	negócios	daquele	mundo,	ao	ficar	idoso,	retornando	à	família,	
agora com maior tempo para se dedicar aos familiares, geralmente, 
aposentado, ou obrigado a desligar-se dos negócios por motivo de 
doença, não se adapta com tanta facilidade a esse ambiente. esse 
ambiente doméstico, para ele que foi acostumado a trabalhar fora, 
não traz muita satisfação, sentindo, muitas vezes, resistência em 
aceitar sua nova vida, até que se ressocialize.

comprovando que , na visão tradicional, o mundo de casa 
e os assuntos de mulheres só podem ser conversados por elas, 
um fato interessante a respeito disso ocorreu durante duas entre-
vistas com duas avós casadas. aconteceu que, até uma altura da 
entrevista, dois maridos de duas avós permaneceram perto escu-
tando e até participando, mas após perceberem que o assunto se 
referia à mulher idosa no papel de avó, retiraram-se deixando-as 
mais à vontade para falar das suas histórias. em outra entrevista, 
o marido de uma entrevistada continuou a atividade que estava 
fazendo, mas demonstrou que se interessava pela conversa, pois 
prestava atenção de longe.

32 rosaldo, m. op. cit. p. 40, 1979.
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na medida em que estamos falando de mulheres, o estudo 
vai também chamar a atenção para as relações das famílias com os 
avós do sexo masculino, a diferença se faz, quando as netas falam 
de seus sentimentos femininos.

O meu avô sempre foi uma pessoa muito fechada e a avó, ela ta mais 
no dia-a-dia, ali, conversando mais, com mais brincadeira né, e o avô 
não. O avô é assim sempre sério, a gente não tinha aquela abertura com 
ele, ele era muito fechado.

O meu avô estava sempre voltado pros negócios, então quando ele vinha 
conversar com a gente, ele sempre queria saber se a gente estava traba-
lhando, se a gente estava estudando, o relacionamento dele com a gente 
era baseado em negócios, em evolução e às vezes ele pegava o jornal e 
fazia a gente ler o jornal pra ele, só pra ver se a gente sabia a leitura, pra 
testar a gente. Então, ele queria que a gente estudasse mesmo e levasse 
a sério, e já a minha vó, não, ela já conversava com a gente sobre tudo. 
Então, eu tinha mais acesso a ela, porque com ela conseguia mais, as 
coisas eram bem mais fáceis pra mim e com ele não, ele levava mais a 
sério, era diferente. (Vera, neta)

no universo estudado percebe-se que o homem avô traz 
consigo experiências mais ligadas ao mundo extradoméstico, 
não tendo o mesmo espaço que a mulher na casa. ao chegar à 
velhice,	temendo	o	conflito	aberto	com	os	filhos	e	netos	e	não	
sabendo criar estratégias, como as mulheres sabem, para lidar com 
esse mundo privado, torna-se mais fechado, não conversa, não é 
tão	flexível	como	as	avós.	Assim	ao	chegar	a	velhice,	no	mundo	
doméstico,	ele	fica	mais	dependente	da	mulher.	A	mulher,	pela	
convivência mais próxima com a família, e pela responsabilidade 
específica	de	educar	seus	filhos,	acaba	na	velhice	tendo	mais	poder,	
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mesmo	que	não	fique	declarado	que	é	ela	que	tem	esse	poder	e		
autoridade, em relação ao avô, na família. a neta explica este fato:

Os dois são diferentes, eu acho que a gente tem que partir daí. Então, 
a avó, ela sempre foi assim muito progressista, muito avançada, por 
mais princípios rígido e tradicionais que tivessem regido sua formação. 
Mesmo que tivesse vivido sempre numa relação de subordinação ao avô, 
isso aconteceu tranqüilamente, sempre assim de falar amém, o vô sempre 
muito autoritário de decisão, de decidir os negócios, os caminhos da fa-
mília. Tiveram muitos filhos, mas ainda, assim, a avó sempre foi muito 
aberta, muito pra frente, então, ela tem um discernimento muito grande 
das coisas, uma visão, assim, muito grande de economia, de política, da 
administração da casa, e isso interferiu muito tranqüilamente na vida 
dos dois. Então, é assim, se de um lado ela é assim, se mantém assim 
hoje, o vô com toda autoridade dele ele geralmente, dava cabeçadas em 
termos de negócios da família, então ela sempre foi a mulher de visão, a 
mulher de negócios. E, depois, o vô quando ficou mais velho, que ele teve 
derrame, teve a doença, então ele realmente se colocou numa atitude de 
dependente para com a vó, mas que na verdade ele sempre teve. Só que 
aparentemente isso nunca podia aparecer e, então, com isso, pelo próprio 
temperamento dele, é uma pessoa mais difícil, fechada demais, de não 
admitir posições contrárias as suas. Então, com isso, hoje a relação que 
a gente tem com o vô é uma relação  assim de respeito, de acato, aquilo 
que ele pensa, aquilo que ele fala, pela idade, pela questão de doença; e 
a avó é realmente assim essa relação muito aberta de discussão, de troca 
de idéias e tal. (Luciana, neta)

Assim,	as	mulheres	do	nosso	estudo	quando	ficaram	mais	
velhas, passaram a possuir maior poder e autoridade do que os 
homens na família.

nesse sentido, Philippe ariès explica como na burguesia e 
na nobreza dos séculos xix e xx, a mulher como mãe passa a 
ocupar o lugar central da família, antes atribuído ao pai. comenta-
se ainda que uma das razões dessa mudança é a substituição da 
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função econômica pela função educadora da mulher. essa nova 
função dá à mulher, dentro da família, papel preponderante.33

sendo a detentora do saber  historicamente construído pela 
prática	de	cuidar	dos	filhos	e	da	casa	com	maior	precisão	do	que	
os	homens,	quando	ela	fica	idosa	é	nesse	espaço	que	ela	se	man-
tém como ator político, controlando e dirigindo a manutenção e 
direção da casa.

assim sendo, a família como núcleo de atividades coletivas 
e tendo a função educativa, vai precisar de um ator que politica-
mente estabeleça estratégias para que as regras e comportamentos 
sejam	mantidos,	ampliados	e	modificados,	dando	condições	de	
seus membros continuarem vivendo unidos. É nesse espaço que 
ela, com sua experiência de vida, assume a liderança.

desse modo o ambiente doméstico favorece à mulher a  
manutenção	 de	 um	 relacionamento	 positivo	 com	os	filhos,	 e,	
quando	ela	fica	com	mais	idade,	a	convivência	com	os	netos	se	
torna uma troca de afetos, respeito, sendo assim, mais requisitada 
do que o avô:

há muita diferença, porque a avó tem mais liberdade com os filhos, com 
os netos, com as netas, tem mais liberdade. O avô não é assim, não é 
liberdade, em tudo! A avó tem mais liberdade em tudo, do que o avô. 
(Rosalina, 78 anos)

Assim,	a	divisão	sexual	do	trabalho	vai	influenciar	no	re-
lacionamento familiar entre avós e netos, demonstrando que a 
mulher-avó	tem	mais	 liberdade	para	conversar	com	os	filhos	e	

33 aries, P.  Citado nos estudos de Myrian Barros, Testemunho de vida, p. 50, 1981.
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netos, uma vez que seu papel social de educadora lhe proporcio-
nou	condições			de	dar	mais	atenção	aos	filhos,	e	agora	aos	netos.

Portanto, a divisão sexual do trabalho no mundo da casa 
vai	influenciar	no	desempenho	do	papel	dos	avós,	tanto	para	os	
homens, como para as mulheres. a neta comenta a semelhança 
entre seus pais e seus avós:

Bom, eu entendo assim é como a diferença do pai e da mãe. Não quero 
dizer que a mãe tem mais amor que o pai, mas ela se preocupa mais, 
está mais presente e é mais paciente. (Sandra, neta)

a preocupação; o estar mais presente; o ser mais paciente 
são as características que distinguem a avó do avô, na família:

É sempre diferente a avó. Dá mais “manha” nos netos, é aquela que 
quer mais bem. A gente dá mais “manha” pros netos do que os avôs, 
que já não vão muito atrás disso. (Tereza, 67 anos)

a avó, tendo convivido mais tempo com as crianças, com 
paciência e fazendo agrado, chegando até dar atenção demasiada 
para os netos. a manha refere-se a atender todos os gostos que 
os netos têm. os avôs não tendo paciência com os netos, se di-
ferenciam das avós. nesse sentido, as avós ganham esse espaço 
junto aos netos, como elas mesmas declaram:

Acho que avô nunca faz como a avó. A avó dá mais assistência que 
o avô na ajuda. O avô pode ajudar em outras coisas, dar assistência 
no dinheiro; se tem dinheiro. Mas no caso de doença, os homens não 
fazem como as mulheres. É nesse sentido de ajudar, assim que eu acho 
diferente. Se fica um pai na casa, ele não ajuda como quando fica a mãe.

Os avôs sempre são mais ásperos que as avós. As avós sempre relevam 
um pouco, são mais chegadas a eles. Nunca bati em meus netos. (Julia, 
72 anos)
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uma outra questão a considerar é que a mulher idosa não 
sofre com a aposentadoria, uma ruptura de um mundo para o 
outro. sempre vive em casa e para a casa, estando conseqüente-
mente, acostumada com o seu ambiente. o ambiente passa a fazer 
parte de sua vida.

sendo condicionada ao ambiente familiar e tendo maior 
conhecimento das situações que envolvem esse meio, as mulheres 
sentem-se  livres quando mais idosas:

Vó é importante na família. Eu acho que eu sou importante na minha 
família. A avó é livre, de ajudar nas coisas! Ela é livre de tudo, ajuda, 
sempre o avô e os netos. Ela cuida dos netos. (Isabel, 68 anos)

agora, as avós com a idade, são livres, não têm, como nos 
tempos passados, a falta de tempo e nem o marido, no caso das 
viúvas, para interferir nas suas opiniões e vontades.

no universo entrevistado, outra observação que se eviden-
cia é que o poder e a autoridade das avós não vieram pela posse 
de bens econômicos, e sim, muito mais pelo exemplo de vida, de 
trabalho. assim, a legitimação do seu poder foi conseguida pela 
sua participação ativa no trabalho e na família. foi no exercício 
de mandar, de controlar e de ter participado nos dois mundos 
que	ela	se	afirmou	como	o	centro	das	atenções	da	família	como	
um todo e participa dando opiniões para quem ainda a procure.

Assim,	ela	vai	influenciar	na	educação	dos	filhos	e	netos:	
controla a família, realiza seus desejos e se mantém como centro 
das atenções. com grande poder de decisão, ela enfrenta os pro-
blemas e ajuda seus familiares a resolvê-los também.
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esse aprendizado do controle de toda a situação da família 
faz com que, no papel de avó, ela continue dando ordens e contro-
lando	os	filhos,	mesmos	depois	de	casados.	Esse	controle	é	feito	
através da conversa, de orientações, de conselho, e, ao mesmo 
tempo, de recuo quando se faz necessário.

dessa forma, as avós foram construindo o seu espaço e se 
diferenciando	dos	avôs.	Sua	figura	passa	até	a	se	identificar	mais	
com	o	espaço	físico	do	mundo	da	casa,	do	que	a	figura	dos	avós	
do sexo masculino, pelas razões já explicadas.

A cAsA dA Avó: uM espAço de jogo político 
NAs relAções cotidiANAs

através dos estudos das páginas anteriores podemos dizer  
que entender o espaço da casa das mulheres-avós  
implicam	em		perceber	as	esferas	de	significação	social	

presentes naquele espaço. Para isso, lançamos-nos na perspectiva 
de	Da	Matta	 (1985)	que	considera	a	 casa	como	uma	categoria	
sociológica. Por essa razão, mais que um espaço físico a casa 
representa um espaço que contém visões de mundo ou éticas 
particulares. É um espaço de ação social, uma entidade social e 
de domínio cultural.34 

o mundo da casa exprime sentimentos, reações, regras 
refletindo	 a	 sua	 relação	 com	as	 personagens	 sociais.	Também,	
Airès	 (1981)	 comenta	 o	mundo	 da	 casa	 chamando	 a	 atenção	

34 matta, r. da. A casa e a rua: espaço, cidadania, mulher e morte no Brasil, p. 12, 1985.
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para a intimidade doméstica, o sentimento familiar voltado a um 
mínimo de segredos o que se traduz em inimagináveis conversas, 
encontros e trocas sociais.35

desse modo, ao voltarmos os olhos ao mundo da casa de 
nossas	entrevistadas,	percebemos	uma	rede	de	significados	que	
fazem sentido para aqueles atores, os quais construíram um modo 
de viver o cotidiano. assim, as netas falam da casa das avós, reve-
lando a sua importância:

Quando eu era criança, a casa da minha avó era o lugar que a gente podia 
fazer tudo, então a gente aprontava de tudo ali. Ela nunca chamava a 
atenção dos netos, sempre firme em não deixar a gente abusar demais, 
mas nunca brigava, nunca implicava. Nós morávamos sempre por ali, 
antão a casa da minha avó era o que me passava aquela coisa de lugar 
bom, de paz, de tranqüilidade. Ir pra casa dela, lembro que às vezes 
eu até dormia lá. Eu gostava muito de mexer nas coisas dela, acho isso 
engraçado porque se hoje minha filha fosse fazer isso, eu não deixaria. 
Ela tinha uma gaveta, no balcão, onde ela ia pondo as coisas antigas, 
era ali que eu mexia. Ela tinha umas medalhinhas, uns pedacinhos 
de tecido, crochê, aqueles restinhos de coisas, tudo que se imaginasse 
naquela caixa tinha, e era lá que eu ia mexer, naquela gaveta. Eu 
não me lembro dela alguma vez ter dito pra não mexer. (Mary, neta)

o código da casa, diferente do da rua que é marcado pela 
impessoalidade, expressa-se pela lógica pessoal. dessa maneira, 
o	aconchego	e	a	descontração	enfatizados	pelas	netas	refletem	a	
casa da avó como um espaço repleto de criatividade: onde as avós 
geralmente, sabem colocar nesse espaço toda “magia” que permeia 
o relacionamento delas com os netos. a ponto desse espaço ser 
lembrado com encanto pela vida toda, dos que dele desfrutaram.

35 aires, P.  História social da criança e da família, p. 238, 1981.
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na expressão “a casa da avó”, há a forte ligação entre o 
espaço e a personagem avó, como uma simbiose.

isto é, ao falar da “casa da avó” é como se não conseguisse 
separar o que tem de bom no espaço e da presença da avó.

essas  avós organizam o espaço físico da casa, que elas bem 
conhecem, o que aos olhos dos netos, não é percebido, e, muitas 
vezes,	nem	pelos	pais.	Esse	controle	significa	que	se	deixarem	as	
crianças à vontade, elas desarrumarão a casa, e, conseqüentemen-
te, darão mais trabalho. assim, separar um local para guardar os 
objetos torna-se uma forma encontrada pela avó para dar ordem 
nas atividades lúdicas dos netos. dessa maneira, ela não só agrada 
os netos, como também controla o ambiente e ainda encontra 
utilidade para as coisas velhas que não vai mais usar. ela sabe que 
as crianças são inquietas, sendo natural que elas mexam nas coisas, 
nesta fase da vida.

assim, a atenção que a avó dedica aos netos quando eles 
vêm à sua casa é para a criança uma satisfação e atende às suas 
necessidades, próprias dessa idade.

a casa da avó, no espaço de tempo que os pais estão tra-
balhando, se constitui no local para onde eles geralmente levam 
seus	filhos	para	ficar.	Esse	é	um	período	na	vida	dos	pais	em	que	
estes estão sempre ocupados com o trabalho.

as avós, no mundo da casa, já com o tempo mais dedicado 
para os netos, criam um relacionamento amistoso com os mesmos, 
dando-lhes atenção:

Ela sempre dava atenção... sabia como conquistar a criança, ia lá e 
dava doces, sempre dava presentes, eu nunca me lembro dela ter ficado 
brava com a gente ou então ter brigado por termos mexido em alguma 
coisa. Sempre a via naquela figura, sempre brincando com a gente. 
(Rosalina, 75 anos)
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Guardar apetrechos para os netos é mais uma das estraté-
gias das avós para conquistá-los nesse ambiente em que ela tem 
poder, sua casa. deixar os netos brincarem livremente, mexerem 
nas coisas que ela reservou em local separado, nesse caso uma 
gaveta, é a maneira de proporcionar-lhes o ambiente propício 
para as brincadeiras, as quais eles não esquecem com facilidade; e 
com isso as avós estão ganhando espaço político com as crianças, 
membros que estão chegando à família. Para as avós, essa atenção 
e carinho passam a ser um modo de se relacionar com os netos:

A avó tem que fazer tudo que eles pedem; se eles querem uma comida, 
um chá, um refresco, eu penso assim, tudo que eles pedem. O prazer 
de uma avó é fazer, tenho todo prazer quando eles me pedem as coisas. 
(Amália, 77 anos)

se, por um lado, o preparo dos alimentos é uma atividade 
que marca o mundo da casa, por outro, é através dessa habilidade 
que	a	avó	consegue	influenciar	seus	familiares	fazendo-os	ficar	
ao seu lado, bem como impondo o respeito por meio do conhe-
cimento dos códigos da cozinha de origem italiana.

na maioria das sociedades a culinária é trabalho feminino e 
isto	se	origina	de	considerações	práticas	influenciadas	pela	cultura	
que	a	mulher	recebeu	da	cultura	deve	permanecer	no	lar	com	os	fi-
lhos, desempenhando o trabalho doméstico e cuidado das crianças.

com relação às avós, a atividade de cozinhar lhes traz um 
grande prazer, e é para elas um espaço de manobra na socialização 
das	crianças,	para	a	aproximação	dos	filhos	e	dos	netos,	mesmo	
que a responsabilidade direta com os serviços da casa não esteja 
com elas. os pratos famosos da cozinha italiana não são esque-
cidos pela família e é com as avós que estão as receitas, a habili-
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dade e a paciência em continuar preparando-os em casa, como 
uma tradição. as avós de descendência italiana sabem que dessa 
atividade elas podem não só ganhar o prazer de fazer e relembrar 
seus	antepassados	que	lhes	ensinaram	(avós,	mães),	como	também	
podem ganhar maior convivência com os netos, que gostam de 
saborear esses pratos:

Eles vêm e falam, ‘oh! vovó! Eu vim aqui porque o Maurício me falou 
que a senhora para ele faz risolis, faz pastel, faz isso, faz aquilo, nós 
viemos pra comer’. Então eu faço. Ah! Quando eles vêm aqui! se eles 
querem alguma coisa eles pedem, procuram pela comida que eu faço. 
Faço tudo essas comidas. Ah! eles quando estão aqui, eles querem 
‘inhoque’, querem lazanha, eles querem raviolli e eu faço tudo pra eles. 
Pode dizer que quando eles estão aqui, a comida deles é a avó quem 
faz. (Isabel, 68 anos)

dessa maneira, a atenção na parte de preparar os pratos 
que os netos gostam constitui uma forma das avós terem sempre 
por perto não só os netos como os demais familiares. assim, os 
pratos da cozinha italiana vão permanecendo na família, através 
do hábito de alimentar, preparados pelas avós: os pratos prepa-
rados pela avó, são intimamente lembrados, juntamente com o 
ambiente da casa da avó:

Na minha infância, a vó morava em Jaú, era uma coisa deliciosa, ma-
ravilhosa que era a casa da minha vó. Tinha bolo, tinha sorvete, tinha 
comida diferente, nós estávamos viajando em férias, então a vó era a 
coisa mais incrível do mundo. Já na juventude eu sempre tive minha avó 
assim como um exemplo, principalmente na cozinha; toda boa italiana 
cozinha bem gostoso. Então, às vezes quando a gente tinha vontade de 
comer alguma coisa diferente, a casa da vó era o lugar ideal de comer. 
Casa da vó era o lugar pra lazer, pra festa, tudo isto, agora, atualmente, 
a casa da minha vó é assim, até um refúgio de tudo aquilo que a gente 
faz, os domingos que nós passamos com eles é sempre uma festa, vou 
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fazer macarronada, vou fazer inhoque,  vou fazer não sei o quê, aí vai 
todo mundo. Você passa o dia lá, lá você dorme, pega a cama dela, aí 
ela tem que dormir no quintalzinho dos velhos, que a gente toma conta 
mesmo. Eu tenho um irmão que até usa muito isso, ele fala, ‘vovó eu 
tava com uma vontade de comer tal coisa, que tal a senhora convidar 
a gente para almoçar aqui domingo?’ Então tem muito essa ligação, 
alimentação, uma afetividade muito grande, ela, apesar de não expressar 
essa afetividade, não expressar isso em abraço, beijo, ela é muito afetiva 
em falar, né... Transmitir as coisas. (Talita, neta)

se, por um lado, os netos vêem na casa da avó um espaço 
para lazer, como bem demonstrou a neta, por outro lado, a avó 
contribui para que a sua casa seja o local onde os familiares  sin-
tam-se à vontade, pois, assim, sempre estarão por perto, e este 
é o objetivo que ela sempre quer alcançar. assim, a comida e a 
liberdade na casa da avó fazem com que ela sempre seja lembrada, 
respeitada e rodeada por seus familiares.

o domingo na casa da avó é, portanto, o espaço e o tempo 
que não só as avós e netos constroem juntos, mas também todos 
os demais familiares participam. assim, o domingo é esperado 
pelas avós, pois elas sabem que esse dia é dedicado e propício às 
visitas; para os almoços elaborados com maior zelo, e ainda mais 
ser	o	tempo	que	elas	passam	com	os	filhos	e	netos	com	maior	
emoção. da matta, chama à atenção para a categoria de tempo 
que está intimamente relacionada à categoria de espaço, dizendo: 

o fato é que tempo e espaço constróem e, ao mesmo tempo, 
são construídos pela sociedade dos homens.36 

36 matta, p. 28, 1985.
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Podemos constatar isto nas colocações que as avós fazem 
a respeito:

Antigamente minha família almoçava todo domingo junto. Mas depois 
começou, uns trabalharem e tinha sócio e ia almoçar fora, outro ia 
almoçar fora e agora eu comecei a ficar doente e eles não querem me 
dar trabalho. Dificilmente eles vêm aos domingos, a não ser em festa de 
aniversário. Mas eu me lembro quando era casado, esse aqui, de novo, 
vinha todo domingo, e todos eles, mas agora já mudou.

Então, você vê, todos se reúnem aqui no final de semana, eu vejo que 
eles gostam da gente, então eu sou feliz!. (Mariana, 74 anos)

sábados e domingos são tempos muito mais internos, da 
casa e da família, ao passo que os “dias comuns da semana” são 
vividos como tempos externos, marcados pelo trabalho.

assim, percebemos que na casa da avó o domingo tem uma 
gramática de espaços e temporalidade, enquanto em todo articula-
do de atividades e que proporcionam o convívio mais chegado dos 
netos e familiares e que proporcionam o convívio mais chegado 
dos netos e familiares, com a avó. estas coisas vão permitindo 
lembranças ou memórias diferentes em qualidade, sensibilidade, 
fazendo com que o espaço da casa da avó, relacionado com a sua 
pessoa, faça parte da experiência de vida, não só das avós como 
das netas, na família.

uma outra constatação foi que as mulheres-avós idosas 
sempre	tiveram	seus	filhos	morando	nas	proximidades	de	suas	
casas. Pertencentes ao segmento médio da cidade de londrina, 
nas décadas de 40 e 50, os avós tiveram possibilidades de adquirir 
terrenos com grande metragem, ou ainda, vários terrenos que 
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ocupavam um quarteirão da rua. com isso deu condição de várias 
famílias de uma mesma descendência vivenciarem uma intensa 
relação. a casa da avó, tinha a característica de ser um prolonga-
mento das casas das netas.

Assim,	a	proximidade	das	casas	da	maioria	dos	filhos	com	a	
casa dos pais, faz com que o relacionamento não só com os netos, 
mas com a família como um todo seja mais estreito e proporcione 
uma convivência íntima, e as netas, sabem retratar bem as relações 
de vizinhança entre os parentes:

Sabe, eu gostaria de fazer um comentário que eu estou me referindo a 
uma vó, a vó ... e que isso já é diferente do que se eu falasse da vó ... por 
exemplo. Então, a minha relação com a vó ... que é mãe do meu pai, 
foi uma relação assim de muito respeito, mas de distância, quer dizer, 
eu ia visitar todo o domingo a vó ... mas a vó... desde que eu nasci, nós 
éramos vizinhas, então, existe até hoje, existe até hoje em Londrina um 
quarteirão que até hoje, minha mãe e minha vó moram. Tinha nesta 
quadra, pelo menos cinco casas que era da nossa família. Então era a 
avó, era uma filha, era outra filha, então a gente cresceu assim, com a 
vó ... e a relação é completamente outra. É uma relação de vida mesmo, 
de laço, de estar junto, de conhecê-la e ela conhecer a gente. Muitas vezes, 
assim, até pela própria forma dela ser, uma relação mais com a vó do 
que com a própria mãe, em muitos aspectos. Então, quer dizer que é 
uma vó que na infância foi uma vó muito respeitada, uma avó que teve 
autoridade com a gente, então ela tinha autoridade sobre a mãe da gente, 
inclusive. Assim, independente da mãe ditar algumas normas, alguns 
comportamentos, a vó, tranqüilamente fazia isso, sem nenhum escrúplo. 
E a gente obedecia, a gente ouvia, acatava sem problemas, mas uma vó 
que exigia autoridade mas existia amor muito grande também, então 
foi uma coisa assim tranqüila. (Mary, neta)

dessa maneira, podemos observar que vizinhando com seus 
filhos	e	filhas,	as	avós	têm	oportunidade	de	opinar	com	maior	
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freqüência à medida que acompanham de perto a vida dos netos, 
sendo isso considerado pelas netas como normal, pois a avó fazia 
parte da sua vida.

este depoimento mostra, ainda, a diferenciação entre o rela-
cionamento da neta com a avó materna, de descendência italiana, e 
com a avó paterna, de descendência portuguesa. nesse particular, 
queremos ressaltar aqui que, dentre as doze avós entrevistadas, 
dez eram avós maternas  e apenas duas eram avós paternas. e o 
relacionamento das netas com essa duas avós paternas de des-
cendência italiana, era muito mais estreito do que com suas avós 
maternas, de descendência brasileira. coincidentemente, a maioria, 
10 avós, eram avós maternas.

Ah! quando eles eram crianças eles conversavam coisas de crianças, agora 
conversam coisa de adulto, falam de negócios comigo. Falam, contam, 
falam de namorada essas coisas, falam tudo pra mim.

Eles falavam das coisas bonitas, das coisas boas que eles queriam e a 
avó dava “asas” pra eles. (Rosalina, 75 anos)

Falar	de	coisas	bonitas	significava	que	a	avó	incentivava	os	
projetos de vida dos netos, alimentando as aspirações destes. e 
a	avó	dá	“asas”	para	os	netos,	pois	ela	fica	informada	do	que	os	
netos pensam e querem da vida.

o namoro também aparece como uma das principais con-
versas com as netas, as quais são jovens e, nesse período, esse fato 
é importante em suas vidas.

assim, a avó, dando atenção e ouvindo os netos quando 
eles vêm à sua casa, proporciona-lhes um ambiente agradável 
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com essas conversas. Portanto, as conversas com as avós são 
gratificantes,	pois	os	netos	recebem	a	sua	atenção	e	acham	que	
elas	podem	refletir	e	opinar	sobre	suas	vidas,	tanto	nos	negócios	
como na vida sentimental:

Porque como eu já disse, ela sempre foi vó amiga. Vó amiga mesmo, 
que dá apoio, vai à piscina, aquela que fala pra se divertir! Isso é 
importante, é estimulante. Porque quando perguntam assim: ‘Nossa! 
Você fala tanto da sua avó...’ Porque minha avó é tão engraçada, ela 
fala coisas muito engraçadas e, ao mesmo tempo, ela é amiga. E tem 
gente que fala: ‘Ah! Minha vó não é assim, minha vó não fala como a 
sua’. E eu já falo: ‘Ah! A minha avó é 50 anos pra frente’. Porque 
realmente eu acho que ela é”. (Talita, neta)

a avó sabe que falar com os jovens sobre o lazer é falar de 
um assunto bastante importante para eles; que esse período da 
vida é o tempo de se divertir.

tendo passado por esse período e tendo reservado um 
tempo para participar dos bailes e das festas nos arredores dos 
sítios ou na cidade, ela sabe que agora é importante incentivar os 
netos a passearem e a se divertirem para alegrar a vida. fazendo 
assim, elas ganham a simpatia dos netos, pois elas estão falando 
dos mesmos assuntos que os netos gostam de ouvir. mesmo que 
pareça “engraçado” aos ouvidos da neta, pois geralmente o que 
se percebe é que os idosos não devem falar sobre essas coisas, na 
medida em que parece que essas coisas pertencem exclusivamente 
ao mundo dos jovens. mas, agindo assim ela tem o relacionamento 
com os netos, não só como avó, mas como mãe, e, ainda, não só 
como parente, mas como amiga também:

Hoje, eu tenho minha avó como amiga, como mãe e como amiga, porque 
eu desabafo meus problemas com ela, tenho um diálogo aberto com ela; 
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tudo que eu penso, se eu estou nervosa eu chego lá, falo, falo e ela escuta, 
sempre ela escuta e tem uma palavra amiga pra falar prá gente, sabe! 
Você fica aliviada de falar com ela. (Sandra, neta)

o tempo que as pessoas idosas têm hoje no mundo da 
casa proporciona às avós ouvirem as netas sobre seus problemas 
e conversarem sobre tudo, dando atenção a elas. fazendo isso, a 
avó também se utiliza do espaço da sua própria casa como espaço 
político, onde o que ela fala é respeitado e valorizado. como fala  
da matta: 

[...] se a casa distingue esse espaço de calma, repouso, recu-
peração	e	hospitalidade,	enfim	de	tudo	aquilo	que	se	soma	e	
define	a	nossa	idéia	de	amor,	carinho	e	calor	humano,	a	rua	
é	um	espaço	definido	precisamente	ao	inverso”.37  

dessa maneira, a avó sabe utilizar-se desse espaço para 
conversar com seus familiares, quando é preciso, para diferentes 
assuntos. Por terem participado nos dois mundos, doméstico e 
público restrito, as avós também entendem de negócios, e de certo 
modo, arriscam-se a dar opiniões, tendo assim,  assunto para con-
versar, não só com as mulheres como com os homens também, 
sobre: namoro, vida sentimental, negócios, o que as levam a serem 
bem consideradas:

A minha avó tem uma capacidade principalmente para negócios, muito 
grande, de análise das coisas, o que é melhor, o que vale a pena. Então, 
por exemplo, o meu pai ouvia muito a minha mãe, ela é muito parecida 
com a minha avó, inclusive na relação da minha mãe com o meu pai 
e da vó com o meu avô. A minha mãe tem também uma visão muito 
grande das coisas, vê de longe, e por isso eles sempre conversam muito 
com a minha avó, principalmente em relação a isso. (Mary, neta)

37 matta, p. 28, 1985.
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conversar, dar atenção, opinar é para as avós, também, uma 
forma de se manterem atualizadas com o mundo lá fora, o mundo 
da rua, podendo com isso trocar informações para controlar a 
família, e estar por dentro das mudanças no tempo. e, proceden-
do assim, ela aparece diferente aos olhos das netas e ao padrão 
normal de outras pessoas idosas que, muitas vezes, não têm mais 
condições de opinar. a neta se lembra da sua relação com a avó:

Porque na adolescência era essa vó que a gente podia falar do namorado; 
a gente pode contar até hoje, ela é assim com os netos. Atualmente, é uma 
vó que a gente chega e fala. Hoje eu vejo que o pessoal tá paquerando, 
que ta com problemas porque terminou com o namorado e vem chorar, 
quer dizer é essa vó que acata, que ouve, que dá conselhos, porque a 
cabeça dela é ótima, ela tem a ‘cabeça de 1988’. Então, foi mais ou 
menos assim na adolescência e na vida adulta. (Eduarda, neta)

hoje, mesmo que algumas vezes as opiniões das avós já não 
sejam acatadas, as netas se referem às avós da seguinte maneira:

Eu acho que é assim, quando você tem uma relação, quer dizer, eu estou 
analisando a minha situação, mas é lógico que existem outras situa-
ções, mas para mim as coisas sempre foram muito progressivas, porque 
existia uma relação mútua de afeto, de amor, de carinho, de abertura, 
de crítica, de amiga, muito assim, a gente nunca ficou numa posição de 
dizer amém. Isso principalmente depois da adolescência; então, a gente 
tem posições divergentes com relação a algumas situações. Hoje, por 
exemplo, se ela discute racismo e a gente tem posições contrárias, mas 
que perfeitamente são confrontadas, discutidas, jogo aberto, então é isso, 
que dá vida nesse relacionamento. É engraçado que isso é com as netas, 
e isso é reproduzido com os genros, com os netos, com os maridos das 
netas. Então é incrível como esse amor, essa admiração também passa 
para os maridos das netas. (Vera, neta)

o que observamos é que os maridos das netas passam a 
ter com as avós das esposas o mesmo relacionamento que elas 
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têm com suas avós. eles são considerados pela avó como netos 
dela também.

outro aspecto da vida de trabalho das avós é que nem 
sempre elas foram de poupar as crianças. muitas vezes, a casa da 
avó também era o local onde o trabalho da criança era requisitado:

Bom, na infância ela vivia dando bronca na gente, filha, não faz isto, não 
faz aquele outro. Eu ia na casa dela, ela estava sempre querendo que a 
gente fizesse serviço, fizesse aquilo, chamando a atenção. E também sem-
pre que a gente ia lá tinha um doce, tinha uma coisa pra gente, diferente. 
Ela gostava, só que ela queria que a gente ajudasse, trabalhasse. Ela 
queria ensinar desde cedo que as mulheres tinham que fazer serviço de 
casa, tinham que aprender isso desde criança. Na adolescência também, 
eu me distanciei um pouco, trabalhando, estudando, eu ia lá mais no 
final de semana, então a gente não estava assim muito próxima uma 
da outra mas ela sempre fazia a gente ver que a gente tinha que ir pra 
um bom caminho, que a gente tinha que ser dona de casa, aprender isso, 
aprender aquele outro, mas sempre dando atenção pra gente. Nós não 
tínhamos televisão nessa época, tinha um programinha de jovem então 
a gente ficava ouvindo música, eu ia lá pra sala dela, a gente sentava 
lá no chão, ficava vendo televisão e depois que acabava o programa, ela 
fazia a gente limpar, arrumar, mas não era assim tão ruim pra gente, 
ela queria que a gente assistisse, mas que deixasse as coisas tudo em 
ordem pra ela, e, também, lavar louça, uma coisa que sempre a gente 
fazia. (Isabella, neta)

acostumadas a trabalhar desde criança, as avós, no relacio-
namento com os netos, procuram passar esses valores para eles. os 
afazeres	da	casa	eram	tantos	que	a	ajuda	das	crianças	beneficiava	
o rendimento do seu trabalho.

no que se refere ao espaço da casa da avó, observamos ain-
da, que o fato desse grupo de avós pertencer ao segmento médio 
da sociedade londrinense, com um a certa situação econômica mais 
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estável, as condições sociais favoreceram as relações de parentesco 
entre	avós	e	netos,	mais	do	que	comumente	é	verificado	em	outros	
segmentos sociais. isso é demonstrado pela construção das casas 
das avós, como já descrevemos, com amplos cômodos, situando-se 
nos bairros mais antigos de londrina. foram construídas quando 
londrina começava a corrida imobiliária, na década de 50. os 
terrenos foram demarcados com metragem que possibilitava a 
construção de casa com quartos amplos, restando espaços para 
grandes quintais. assim, a casa da avó proporcionava também a 
oportunidade	de	acomodar,	além	dos	filhos	que	ainda	estavam	
solteiros, os netos que vinham estudar em londrina.

londrina, sendo uma cidade pólo geo-educacional no norte 
do	Paraná,	sempre	chamou	a	atenção	dos	pais	em	mandar	os	filhos	
para	a	casa	dos	avós,	a	fim	de	que	eles	pudessem	estudar,	uma	vez	
que	alguns	filhos	das	avós	entrevistadas	ainda	permaneciam	nos	
sítios, ou moravam em cidades pequenas próximas, sem recursos 
nesse setor.

uma das preocupações das avós era com os estudos, tanto 
para	os	filhos	 como	para	os	netos,	que	nessa	parte	 receberam	
muito apoio das avós:

Eu me dei muito bem com eles, olha, eu aqui na minha casa eu tenho 
oito netos que estudaram aqui; teve a pequenininha, teve a mesma me-
nina quando moça, e mais seis. Quando eles mereciam de ficar brava 
eu ficava, ficava brava porque faziam arte. Tinha dia que brigavam 
com os vizinhos, outro dia os irmãos que brigavam. Hoje tudo bem.

Minha neta deixou a casa para estudar aqui. Ela fez o primeiro ano 
lá, nem acabou e os pais vieram pedir para poder ficar aqui mesmo na 
escola. Ela tinha 7 anos quando veio estudar e quando saiu daqui já 
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tinha mais de 17 anos. Estudou bastante. Eu peguei amor nela e ela 
em mim, ela para mim, era nossa! De vez em quando lhe deva uns 
tapinhas, mas ela não era rancorosa, era na mesma hora, ... outra vez, 
alegre como sempre. Se ela saísse, já dizia: ‘Já estou saindo’, e quando 
não chegava na hora marcada ficava preocupada. Depois foi a outra neta 
e o outro neto, com seis anos, veio do sítio e quando ia pra escola o tio 
levava ele cedo, e quando era uma hora o avô ia buscar. Todos vieram 
para estudar aqui, os pais moravam na chácara. Os pais falavam que 
se não obedecessem e precisasse podia até bater, podia ficar brava, mas 
bater eu nunca bato em neto, nunca. (Rosalina, 75 anos)

Quando determinada situação leva a avó a assumir o papel 
dos	pais	dos	netos,	verifica-se	que	ela	tem	a	autoridade	dos	pais,	
inclusive para bater. nesse caso, os pais delegam a autoridade para 
as avós, pois bem sabem que a avó vai representá-los junto às 
crianças e em alguns momentos poderão precisar dessa autoridade. 
Assim,	as	avós	recebiam	e	tratavam	os	netos	como	seus	filhos:

Bom, eu olhava eles, ficavam em casa pra estudar, fazia tudo que eles 
precisavam, cuidava deles como cuidei dos filhos. (Ivaní, 66 anos)

ficando na casa da avó, a relação também torna-se diferente, 
chegando	a	se	confundir	com	a	relação	de	mãe	e	filhos:

Era bom, o duro foi para mim diferenciar vó de mãe, pelo fato de ter 
mãe longe, então era a mãe que estava ali e não vó. (Rosalina, 75 anos)

Muitas	vezes,	a	neta	sentia	dificuldade	de	distinguir	a	avó	da	
sua verdadeira mãe pelas relações tão estreitas entre as mesmas, 
levando a neta confundir seus sentimentos em relação ao papel 
de	avó	como	de	mãe.	O	que	fica	evidenciado	na	fala	das	netas,	
em vários momentos, a respeito da afetividade das avós é que 
esta afetividade aparece muito mais em forma de atenção, agrado 
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com coisas materiais, do que com contato físico como pegar no 
colo, abraçar e beijar.

em diferentes sociedades, estudos sobre a maternidade 
mostram que os usos da puericultura, que atingiram o auge da 
popularidade entre as duas guerras mundiais, apontavam como 
desejável a rotina de “ensinar” ao bebê, logo que  nascesse que ao 
ser	retirado	do	colo,	deveria	ficar	fora	do	colo	e	sugeriram	que	as	
mães	podiam	estragar	os	filhos	se	os	beijassem,	os	acariciassem	e	
os pegassem quando eles se sentissem infelizes.38

No	caso	das	avós	entrevistadas,	verificamos	que	se	os	costu-
mes	trazidos	pela	influência	da	puericultura,	no	período	apontado	
acima,	também	afetam	o	seu	relacionamento	com	os	filhos	e	netos,	
outra questão mais objetiva é de que elas tinham de enfrentar o 
trabalho na roça e, ao mesmo tempo, cuidar das crianças. isso 
fazia	com	que	elas	deixassem,	muitas	vezes,	seus	filhos	em	baixo	
dos pés de café, no cesto, onde, de longe, elas olhavam, e somente 
na hora de alimentá-los é que os pegavam no colo. as avós falam 
daqueles tempos:

Eu casei e só trabalhava, grávida e tudo. Eu fazia o que tinha que 
fazer. Depois que tive meus filhos, eu ia pra roça e colocava eles dentro 
de uma caixa, enquanto trabalhava. Quando eles iam crescendo, já 
ficavam por ali mesmo, nas ruas de café. (Carolina, 74 anos)

ter de cuidar da roça como necessidade, pois era dali que 
vinha o provimento para suas necessidades básicas e até de ali-
mentação, fazia com que as avós não tivessem tempo para carre-

38 Kitzinger, s. Mães: um estudo antropológico da maternidade, p. 19, 1978.
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gar	seus	filhos	ao	colo.	Dessa	maneira,	elas	foram	acostumadas	
a não ter manifestações físicas de carinho com as crianças. e, 
tendo	seus	netos	e	eles	representando	seus	“filhos”,	elas	repetem	
o	comportamento	que	tiveram	com	seus	filhos.	Mesmo	que	hoje	
elas	tenham	tempo,	essa	atitude	não	se	modificou:

O amor que ela dedica não é assim muito demonstrado, mas é uma 
coisa que a gente sente, porque é mais assim a título de preocupação. 
Ela pergunta muito a respeito de mim, de outros netos, mas ela não 
gosta de ficar afagando muito, mas, além do mais, ela sempre dá assim 
muita atenção.

Ela não era muito de agradar, pegar no colo, ela não era muito desse 
tipo de carinho, de atenção pra gente, mas nas palavras, nas coisas que 
ela fazia, ela agradava a gente dessa maneira. (Lourdes, neta)

o contato físico é substituído pela palavra, que para ela, é 
a forma encontrada de atender a criança que está por perto, e ao 
mesmo tempo não parar de trabalhar, uma vez que o contato físico 
com	os	filhos	significava	ter	tempo	disponível.	Assim,	a	linguagem	
usada na vida cotidiana fornece, continuamente, as necessárias 
objetivações e determina a ordem em que estas adquirem sentido 
e	na	qual	a	vida	cotidiana	ganha	significação	para	as	pessoas.

a linguagem traz implicitamente representações, signifi-
cados e valores existentes na família, e, assim sendo, ela se torna 
veículo de ideologia desse grupo social. assim, as avós trazem na 
lembrança suas experiências, e através das conversas, transfor-
mam-nas	em	experiências	daqueles	que	as	escutam.	Bosi	afirma:	

É	a	essência	da	cultura	que	atinge	a	criança	através	da	fide-
lidade da memória.39 

39 Bosi, p. 33, 1979.
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na memória da neta, está as lembranças do modo de ser da 
avó, no espaço da casa. lembranças estas, cheias de sentimentos 
afetivos.

Na adolescência eu ia muito pra casa dela, que era um lugar bom e a 
gente ficava meio à sombra dela,. Onde ela estava, seja na padaria ou 
em casa, eu estava junto. Quando ela fazia crochê, sentava-me ao lado 
dela. Ela não era uma pessoa de muita conversa, era mais aquele enten-
dimento sem muita palavra. Não conversava muito, nem trocava idéias. 
Isso não. Mas a presença dela me transmitia muito amor. (Rita, neta)

ter somente a presença da avó era para a neta, a maneira de 
muitas vezes sentir o carinho, pois, mesmo no silêncio, ela sabia 
que a avó estava se preocupando com ela. na vigilância, estava 
atenta à neta, naquele espaço da casa.

Assim,	ao	não	pegar	o	filho	para	não	estragá-lo	com	muito	
mimo, ou ainda pela falta de tempo, as avós não criaram o hábito 
de	abraçar	e	beijar	seus	filhos;	agora,	com	os	netos,	elas	também	
não têm esse mesmo costume.

dentro desse quadro, percebemos que a casa da avó passa 
a ser o local onde o jogo político sempre se realiza. as avós estão 
presentes em diferentes fases do desenvolvimento da família e se 
utilizam desses “tempos” e do espaço de sua casa para conquis-
tarem os familiares e se manterem nas relações nesse mundo. os 
“tempos” dos netos e dos familiares os fazem entrarem nesse jogo 
por	necessidade	de	conhecerem	e	se	afirmarem	nas	questões	que	
lhes	dão	significados.	Entram	nesse	jogo	também	por	pertencerem	
a essa unidade familiar, que tem um espaço chamado casa, onde 
há um espaço de liberdade para criar e recriar as regras da convi-
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vência no cotidiano e enfrentar o mundo da rua. nesse sentido, 
reportamo-nos a da mata, que enfatiza: 

[...] sabemos que em casa podemos fazer coisas que são 
condenadas na rua, como exigir atenção para nossa presença 
e opinião, querer um lugar determinado e permanente na 
hierarquia da família e requerer um espaço que temos direito 
inalienável e perpétuo.40 

dessa maneira, hoje, as avós, morando com seus paren-
tes, têm um espaço conquistado, pois criaram estratégias 
para se manter nele. tendo o apoio das palavras e a he-
rança cultural da descendência italiana, elas continuam 
participando, reivindicando e chamando a atenção de 
seus familiares para seus objetivos, conseguindo com 
isso serem respeitadas e admiradas por eles. souberam 
transformar o espaço da casa em local fascinante que 
permanece nas lembranças de cada um dos netos.

assim, os netos recebem atenção e organização do 
espaço da casa, para atender seus interesses. deles as 
avós recebem a contribuição para suas necessidades 
emocionais, um fator fundamental para a longevidade, 
com qualidade de vida para  o ser humano.

os laços de intensa convivência emocional fazem com 
que as avós se sintam bem em família. as emoções e 
sentimentos de amor, respeito, alegria, desejos positivos 
de prever o sucesso dos familiares, trazem contribuições 

40 da matta, p. 16, 1985.
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importantes para a saúde dessas avós, tanto em nível 
orgânico,	fisiológico,	como	também	em	nível	de	saúde	
psicológica. com essas características as avós demons-
tram uma identidade de poder, de presença marcante 
nas relações, e sobretudo em estarem ativas, atentas a 
tudo que diz respeito à família. essa identidade é passada 
para os familiares.

Portanto, o mundo da casa pode ser percebido como 
um espaço onde os indivíduos emergem como atores 
sociais. ocorre que a família tem o poder de decidir um 
lugar para os seus idosos, valorizando a sua experiência 
e a sua trajetória de vida, quando esses idosos sabem 
trabalhar suas relações no âmbito da família. nesse sen-
tido, a investigação revelou que é fundamental entender  
como padrões sociais são apropriados pela família no 
tempo e no espaço.
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A TRANSmISSão DE 
ExPERIêNCIAS ENTRE DUAS 

GERAçõES  –AVóS E NETAS
4

o ApreNdizAdo dA experiêNciA de vidA dA 
Avó pelAs NetAs

alguns estudos de cunho antropológico têm demonstrado as  
diferentes maneiras de como a velhice pode ser percebida  
tanto em diferentes sociedades quanto através de gru-

pos sociais de uma mesma sociedade. nesse sentido, os estudos 
de seeger1	são	significativos	e	demonstram	o	coportamento	e	a	
importância dos velhos na sociedade suyá. também, os estudos 
de margaret mead2 enfatizam o papel dos velhos nas sociedades 
arapesh; e ainda Kitzinger3 aborda a contribuição das avós em 
diferentes sociedades.
1 seeger, a. Os índios e nós: Estudos sobre sociedades tribais brasileiras, 1980.
2 mead, m. Sexo e Temperamento, 1979.
3 Kitziner, s. Mães: Um estudo antropológico da maternidade, 1978.
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toda sociedade reserva um espaço para as crianças, ado-
lescentes e adultos. desse modo, a vida individual, em qualquer 
que seja o tipo de sociedade,passa, necessária e sucessivamente, 
de uma idade a outra. essa passagem é acompanhada por atos 
especiais, associados à aprendizagem. o fato de viver em sociedade 
exige do homem viver essas passagens sucessivas, as quais estão 
relacionadas às ações e às representações. e, elas são incorporadas 
pelos indivíduos, de acordo com determinados momentos e as 
fronteiras que atravessam. segundo Gennep: 

Para os grupos, assim como para os indivíduos, viver é conti-
nuamente desagregar-se e reconstituir-se, mudar de estado e 
de forma, morrer e renascer. É agir e depois parar, esperar e 
repousar, para recomeçar em seguida a agir, porém de modo 
diferente. e sempre há novos limiares a atravessar, limiares 
do verão ou do inverno da estação ou do ano, do mês ou 
da noite, limiar do nascimento,  da adolescência ou da idade 
madura, limiar da velhice, limiar da morte e limiar da outra 
vida – para os que acreditam nela.4 

viver é pois, submeter-se às sucessivas mudanças que a 
própria vida nos apresenta. e nesse processo da vida, com o 
passar	do	tempo	a	sociedade	é	quem	define	os	comportamentos	
e valores diferentes para o homem idoso e para a mulher idosa. 
através das tradições culturais em cada sociedade, é esperado do 
homem idoso que este responda a certos comportamentos e ati-
tudes relacionados ao sexo masculino, acontecendo o mesmo com 
a mulher idosa. o que se observa é que em todas as sociedades 
há uma certa expectativa, sobre os comportamentos dos idosos.

4 Gennep. p. 157-158, 1978.
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seeger, estudando as “sociedade tribais Brasileiras”, de-
monstra como o comportamento, que muitas vezes pode ser 
considerado desviante como a “palhaçada dos velhos”, era to-
talmente esperado, desejado e altamente apreciado pelos suyá. 
nesses estudos, seeger mostra também que esse comportamento 
dos	velhos	Suyá	tinha	significado	tanto	para	as	diferentes	gerações	
como para a própria população idosa, pois o humor mais criativo 
era recompensado com gargalhadas hilariantes e seus espetáculos 
terminavam com a comida que lhes era oferecida pela platéia.5

Desse	modo,	 distrair	 a	 platéia	 significava	para	 os	 velhos	
suyá proporcionar momentos de distração e ao mesmo tempo 
receber comida para aliviar a fome. assim “velhos-palhaços são 
necessários para a realização satisfatória dos rituais. sua presença 
também	é	bem-vinda	ao	final	da	tarde	e	à	noite,	como	objeto	da	
galhofa e como intérprete de pantominas”.6

Seeger	 define	 com	bastante	 propriedade	 as	 atitudes	 dos	
velhos suyá, quando nos faz ver que sentimentos ou comporta-
mentos individuais são, na verdade, a expressão de sentimentos e 
comportamentos	culturalmente	definidos,	adequados	a	determi-
nada categoria de pessoas.7

Ainda	nos	estudos	de	Seeger,	verificamos	que	os	velhos	Suyá	
têm uma classe de idade própria, e homens e mulheres atingem 
um status novo e importante quando ingressam na “classe de 
idade dos velhos”. 8

5 seeger a. Os índios e nós: Estudos sobre sociedades tribais brasileiras. p. 6l, 1980.
6 ibid, p.61.
7 ibid, p.62.
8 ibid, p.62.
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ainda Kitzinger, ao estudar o grau de parentesco, faz um 
análise da contribuição da mulher-avó nas sociedades pré-indus-
triais, demonstrando a valorização que essas sociedades conferem 
às mulheres idosas no papel de avós. 9

O	que	fica	 evidenciado	em	 todos	 esses	 estudos,	 em	que	
pesem as diferenças entre as sociedades, é que o idoso, nas socie-
dades tribais, tem seu papel social junto aos seus descendentes, 
passando a sua experiência de vida. essa passagem se dá com 
maior objetividade, pois dela depende a continuidade da própria 
condição de vida dos integrantes dessas sociedades. aos mais 
velhos cabe transmitir às gerações mais novas as técnicas para a 
caça, o cuidado com as crianças, os rituais e outros costumes que 
fazem parte dessas sociedades.

É, pois, através da socialização das crianças e nas diferentes 
etapas da vida dos indivíduos que há o aprendizado com os velhos 
sobre os costumes e comportamentos da sua tribo.

Salem	(1971),	quando	estuda	conflitos	familiares,	vai	buscar	
em mead10  para explicar: 

A	cultura	pós-figurativa,	característica	das	chamadas	socie-
dades ‘primitivas’ seria aquela na qual o modelo de compor-
tamento das crianças e dos jovens é plasmado no dos mais 
velhos, cuja autoridade é extraída do passado ou tradição. 
sua forma de vida é percebida como eternamente imutável, 
não havendo nesse sentido uma ruptura entre as experiências 
das duas gerações.11

9 Kitzinger, s. Mães: um estudo antropológico da maternidade, op. cit., p.169, 1978.
10 mead, m. Sexo e temperamento.	1979.	(Debates	antropologia).
11 salem, p. 33, 1980.
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em nossa sociedade, embora com características diferentes, 
as pessoas idosas também ocupam seu espaço, mesmo que elas 
sejam vistas com preconceitos, e a atenção recaia mais sobre o 
indivíduo jovem, existem grupos sociais, como, por exemplo, as 
famílias, que valorizam seus membros idosos.

diante desse quadro, queremos ressaltar que o estudo da 
cultura oferece a possibilidade de entendermos a velhice nas socie-
dades, a partir das representações daqueles que são considerados 
idosos, e, de recuperarmos nessas sociedades a importância da 
pessoa idosa, uma vez que esta é uma personagem que passa para as 
diferentes gerações a sua experiência de vida. este fato foi consta-
tado em nosso estudo com as famílias de descendência italiana, em 
que a mulher-avó tem um papel preponderante na socialização dos 
netos, já que são valorizadas pelas próprias experiências de vida, 
passadas de geração para geração. a experiência de vida dessas 
avós é altamente valorizada, reconhecida e aspirada pelas netas.

neste capítulo apresentaremos os mecanismos utilizados 
pelas mulheres-avós, para transmitir a sua experiência de vida, 
assegurando o seu espaço no universo familiar e demonstrando 
como a velhice não lhes impede de permanecerem nas teias das 
relações da família. também, procuramos demonstrar como essa 
experiência de vida é internalizada e valorizada pelas netas, uma 
vez que estas recriam e dão continuidade às atitudes e valores das 
avós, pensando em serem um dia, avós iguais a elas.

Todo	comportamento	humano	é	artificial	e	não	natural.	E,	
o homem construiu, através de sistemas simbólicos, um ambiente 
artificial	no	qual	vive	e	está	continuamente	transformando-o.	É	
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através da cultura, que esse movimento de criação, transmissão e 
reformulação, se dá.12 

os seres humanos devem sua superioridade atual em parte 
a seu equipamento mental superior,  e ainda mais pelas idéias, há-
bitos e técnicas que lhes foram transmitidos pelos seus ancestrais: 

a criança nascida numa sociedade qualquer, descobre que a 
maioria dos problemas que lhe apresentam durante sua vida 
foram já enfrentados e resolvidos pelos que viveram antes 
dela, cabe-lhe apenas aprender as soluções. este acumular e 
transmitir de idéias e de hábitos é freqüentemente apresen-
tado como atributo puramente humano.13 

Portanto, podemos considerar que toda  a experiência de 
vida das avós e o que elas aprenderam com seus ancestrais, retratam 
os conjuntos de símbolos da família, e deram a elas a oportunidade 
de passá-los para seus netos. e os netos, certamente, precisarão 
desses ensinamentos para direcionarem suas vidas e saberão valo-
rizá-los à medida em que, para viver em sociedades e em grupos 
específicos,	deverão	cumprir	certas	regras	sociais.	Porém,	também	
recriarão esses sistemas simbólicos, alterando muitos dos seus 
significados,	quando	a	vida	assim	o	exigir.

a mulher, na sua socialização, geralmente, aprende “coisas 
de	mulher”,	assim	ela	internaliza	o	modo	de	ser	de	filha,	mãe	e	
avó. e ao tornar-se idosa, no papel de avó, contribuirá para que 
a neta aprenda também esses papéis.

a família constituindo-se como o grupo dentro do qual 
se dá a reprodução biológica e a socialização básica, estabelece 

12 durham, 1984.
13 linton, 1953.
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através do parentesco, a ligação entre o passado e o presente e, o 
que é mais importante, entre o presente e o futuro. esse processo 
se caracteriza, simultaneamente, pela elaboração de uma estratégia 
de sobrevivência imediata e de um projeto para o futuro.14 

as experiências de vida das avós ao serem transmitidas às 
netas	e	ao	se	evidenciarem	como	significativas	tornam-se	valoriza-
das	e	a	figura	das	avós,	também,	assume	uma	importância	relacio-
nada com esse valor. dessa maneira as avós são percebidas como 
personagens importantes na vida das netas. e isso é observado 
nos	depoimentos	de	todas	as	netas	ao	afirmarem,	com	bastante	
orgulho, a respeito da vida de suas avós:

Eu aprendi tanta coisa com a minha avó, porque a minha vó a gente 
conversa muito, sabe, sobre o passado, experiência; então eu acho que 
ela passa muita coisa pra mim, sempre ela ensina. Às vezes ela fala 
assim: ‘ah, eu não tive estudo’. Mas isto não quer dizer nada, não ter 
estudo. É a experiência de vida e o tanto que ela viveu, isso que é, quer 
mais bagagem do que isto que ela tem? Eu aprendi muita coisa com 
minha avó. (Eduarda, neta)

mesmo que as avós, na sua maioria, não tenham tido a 
oportunidade de participar da educação formal, aprenderam com 
seus pais, e com o cotidiano, comportamentos que têm muita im-
portância para a vida das netas. essa experiência de vida, as netas 
sabem reconhecer e muitas vezes se arrependem por não serem 
mais atenciosas com as avós:

Eu dou muita importância pra experiência delas. Agora eu vejo que 
se eu tivesse escutado, por isso que eu gosto de conversar, pôxa, elas já 
viveram, já passaram todas estas fases que eu tô passando. Eu acho 

14 durham, 1984.
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que elas podem passar muita coisa pra eu não errar. Por exemplo, uma 
coisa que elas viveram, elas sabem como que é, de repente você encontra 
uma pessoa, vivida, experiente, você aprende muita coisa, é muito rico. 
Ela tem uma bagagem que é linda de você conversar. Eu adoro escutar 
história, assim, antiga, de passar experiência pra mim, pra família. 
(Talita, neta) 

A	pessoa	idosa	busca	a	confirmação	do	que	se	passou	com	
seus contemporâneos, em testemunhos escritos ou orais, investi-
ga, pesquisa, confronta esse tesouro de que é guardiã. de outro 
modo recupera o tempo que correu e aquelas coisas que , quando 
as perdemos, nos faz sentir diminuir e morrer.15 

Prestar atenção nas experiências de vida da avó é sentir que 
em sua fala está representada a continuação de sua própria vida:

Ela falava o que ela vivenciou e, dizia: ‘olha, você tem que ter mais 
paciência’, ou ‘faça isso, faça aquilo’, mas nunca era  uma coisa solta, 
sempre ela falava uma coisa que vivenciou. Eu ia conversar com ela, 
falar as coisas, o que estava acontecendo, então, ela falava. Ou às vezes, 
quando ela começava a falar, a contar as coisas e eu começava a relacionar 
com o que estava acontecendo. (Cristina, neta)

ligar sempre as situações que ela vivenciou no passado, 
com a vida presente determina a dinamicidade, a continuidade dos 
costumes e valores da família, mesmo que a sociedade moderna 
tenha colocado novos valores. Para a neta:

É porque ela tá vivida, tem muitas experiências, experiências absurdas. 
Nós estamos com a tecnologia avançada, nós temos tudo na mão, tudo 
fácil. Na época dela era tudo difícil. Nada tinha, água não estava ali 
na torneira. É muito importante a experiência de vida dela. Porque às 
vezes a gente reclama e ela fala: ‘ah, na minha época não tinha nem 

15 Bosi,1979.
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isso’. Então é bom estar sempre ali do lado, tá sempre motivado. Além 
de estar motivado, está sempre falando do passado que pra nós é só na 
leitura, se for ... e só na leitura se quiser saber, ali não! Ela está retra-
tando o acontecimento da vida, então é importante, é importantíssimo. 
(Vera, neta)

É dessa maneira que as netas vêem suas avós: estando sem-
pre perto, motivando, orientando no seu processo de integração 
na família e na sociedade. através da história da família, que está 
nas lembranças das avós, ou ainda, como exemplo vivo.

dentro dessa perspectiva, as avós são para as netas, um pon-
to de referência de suma importância, na caminhada da vida delas.

a criança recebe do passado os dados da história escrita, 
mas também mergulha nos valores e dados históricos vividos 
pelos parentes mais idosos, os quais fazem parte do seu processo 
de aprendizagem pela vida e deles tiram proveitos.

Muitas	vezes,	as	netas	se	desanimam	com	as	dificuldades	da	
vida cotidiana mas vêem nas avós a base da estrutura da família, 
e novamente se animam:

Uma pessoa que passa experiências, que têm toda uma história de vida 
que passa pra gente, aquela pessoa mais velha, mas que é amiga, que tá 
ali pra acolher, pra atender. Então eu vejo assim como um elemento de 
estrutura na família, faz parte da estrutura familiar. (Luciana, neta) 

ter vivido mais tempo e ter com elas experiências, que 
podem servir para os familiares, faz com que as avós sejam vistas 
como elemento ativo na estrutura da família. contudo, no cotidia-
no,	muitas	vezes	a	figura	da	avó	pode	ser	associada	ao	anacrônico,	
isto é, idéias que estão em desacordo com a época atual. o pre-
conceito sobre a velhice na sociedade mais ampla faz com que a 



168

Gênero, família e representação social da velhice

neta, tendo incorporado este valor, pense às vezes que aquilo que 
as avós falam não têm valor: 

Ela já passou por muita coisa e quando a gente ouve uma pessoa mais 
velha falando, a gente pensa que é ultrapassada e tal. Mas geralmente 
as pessoas mais velhas têm razão, às vezes na hora você acha que elas 
estão ultrapassadas, mas depois você vê que elas têm razão. (Talita, neta)

saber relacionar o passado, que está nas lembranças das avós, 
com o presente muitas vezes não se torna fácil. nesse sentido, 
Bosi esclarece: 

um mundo social que possui uma riqueza e uma diversidade 
que não conhecemos pode chegar-nos pela memória dos 
velhos. momentos desse mundo perdido podem ser com-
preendidos por quem não os viveu e até humanizar o presente. 
a conversa evocativa de um velho é sempre uma experiência 
profunda [...]. Para quem sabe ouvi-la é desalienadora, pois 
contrasta a riqueza e a potencialidade do homem criador de 
cultura	com	a	mísera	figura	do	consumidor	atual.16 

o acúmulo de experiência, de ter vivido diferentes situa-
ções, faz com que as avós sejam o exemplo na vida das famílias 
e das netas:

Eu acho assim que ela é o exemplo da família, porque ela criou a minha 
mãe, minha mãe me criou, eu estou criando meus filhos, então ela está 
identificada como exemplo. A vida que ela teve pra gente é o espelho 
nosso de hoje. (Lourdes, neta) 

Dizer	que	a	avó	é	o	espelho	da	família	significa	para	as	netas	
que ela soube desempenhar sua função de mulher, de procriar e 

16 Bosi. p. 40, 1979.
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criar	seus	filhos,	dando	exemplo	para	a	mãe	da	neta	e	agora	para	a	
própria neta.  e essa experiência vivenciada pelas avós transforma-
se no “espelho” em que as netas se vêem como mulher retratando 
diferentes	significados:

Porque da experiência que ela tem, se deu certo com ela, tem que dar 
certo pra mim também. 

Porque se ela fez, e pra ela era bom fazer e ou então dava certo, pra 
gente também vai dar porque é uma experiência que ela tem. (Rita, neta) 

Para as netas, utilizar as experiências que as avós passam 
é	ter	confiança	e	certeza	daquilo	que	já	deu	certo	para	as	avós,	é	
caminhar com segurança, pois têm um exemplo para seguir, e ao 
mesmo tempo é querer dar continuidade ao “eu” da pessoa da avó.

a cultura é um continuum que vai desde o começo da exis-
tência humana até hoje, representando a herança social de nossa 
espécie.17 

dentro desse processo de aprendizado, as netas estão 
dando continuidade à cultura própria desse grupo de famílias de 
descendência italiana:

Eu utilizo, sempre eu tento relacionar com minha vida, com o eu con-
tinum, as experiências que eu recebo. Eu acho que eu posso relacionar 
com o eu continum, é muito rico isso, acho que isso passa muito pra 
gente, pra todo mundo. Você pode se sair muito melhor nestas coisas. 
Por exemplo, o relacionamento com as pessoas, cozinhar também, 
igreja, religião, minha vó que sempre levou a gente, minha vó sempre 
foi assim com Deus, sempre bastante religião, sabe a gente foi sempre 
muito apegada. A partir do momento que a gente tem fé é mais feliz, 

17  linton, 1953.
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vai na igreja. Religião é a razão de tudo, ela sempre passou isso pra 
gente. (Rita, neta)

a maneira de se relacionar com as pessoas, o modo de 
cozinhar, a forma de seguir a religião da avó, o papel de mulher, 
foram as coisas que as netas aprenderam e souberam internalizar, 
dando sentido às suas próprias vidas particulares e tendo nas avós 
um ponto de referência:

É uma forma até de facilitar as coisas pra gente, quer dizer, a gente 
na relação com o marido, na relação com as crianças. Então a gente 
acaba sempre dando como exemplo, como referência a avó. Então é 
claro que você puxa dali pra dar como exemplo, como testemunho, como 
lembrança. (Cristina, neta)

Na	vida	familiar	da	neta,	a	figura	da	avó	está	sempre	pre-
sente, como testemunha das coisas que permeiam o seu cotidiano. 
esses acontecimentos já constituíram a história de vida das netas, 
que foi estruturada pelos valores que aprenderam, em parte, com 
a avó:

Nós temos uma história desde criança, a infância, a escola, os passeios 
com todos juntos, de repente tive que parar. E, depois o tempo foi 
passando, a idade vem, a gente começa a amadurecer. Hoje procuro 
manter e cultivar isso na minha filha e meus sobrinhos. Os filhos dos 
meus primos também têm essa união. (Mary, neta)

retornar às raízes foi a maneira encontrada pela neta de 
continuar as tradições que a avó soube manter na família. valorizar 
essa parte da sua socialização é querer retornar aos ensinamentos 
da avó no que se refere à união da família. essa valorização mostra 
também que a idade mais avançada proporciona a oportunidade 
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de	refletir	sobre	a	sua	própria	vida	e	também	ressaltar	os	valores	
significativos	na	tradição	da	família:

Preciso cozinhar, a minha vó fazia desse jeito, então eu faço do jeito da 
minha avó, inclusive dentro de casa, até. O meu pai gosta mais daquilo 
que a minha vó faz, do que aquilo que a minha mãe faz. Então eu tento 
seguir os modos dela, porque eu sei que agrada mais. (Lourdes, neta)

colocar em prática o que deu certo para a avó, interiorizando 
nas suas vidas os hábitos dos seus ancestrais, passa a ser para a 
neta uma obrigação, agradando assim seus pais, que também já 
interiorizaram os costumes das avós.

a individualidade de cada cultura é ilustrada pela sua ca-
pacidade de perpetuar-se e sobreviver à extinção de qualquer 
das personalidades que dela participam ou de todas as que dela 
participaram em qualquer período de sua história. esta capacidade 
vem de seu papel dominante no moldar das personalidades dos 
novos indivíduos, que por nascerem numa determinada sociedade, 
ficam	sujeitos	à	influência	de	uma	determinada	cultura.	Assim,	a	
personalidade, que não existe na criança ao nascer, é criada no 
decorrer do seu desenvolvimento, pela interação de seus potenciais 
e do ambiente externo.

como membro de uma sociedade qualquer, a criança tem 
seu ambiente formado quase que inteiramente pelas manifestações 
expressas da cultura desta sociedade e pelas personalidades que 
esta cultura já moldou18.

18 Kitzinger, s. Mães: um estudo antropológico da maternidade, op. cit., p.319, 1978.



172

Gênero, família e representação social da velhice

Tendo	recebido	as	influências	da	cultura	de	seus	ancestrais	
de descendência italiana, as netas acabaram assimilando alguns 
hábitos dessa cultura, mesmo sem o perceber:

Vai enraizando, você vai convivendo com as pessoas e acaba assimilando, 
captando e codificando aquilo e quando você vê, você está repetindo aquilo 
nas suas atitudes, nos seus atos sem perceber. (Vera, neta) 

as netas não se dão conta que os costumes que elas apren-
dem fazem parte das personalidades de seus parentes mais velhos, 
que a cultura é responsável por esse processo de moldar as per-
sonalidades dos novos indivíduos e que também está moldando 
a sua própria personalidade.

mergulhando nas raízes culturais dos seus ancestrais, não 
só	através	da	figura	das	avós,	mas	também	daquilo	que	as	avós,	
por sua vez, internalizaram dos seus antecedentes, num processo 
natural acontece o aprendizado. Às vezes, inconscientemente, 
repetem os ensinamentos e exemplos das avós. na idade adulta é 
que elas percebem o quanto aprenderam da experiência de vida 
das avós e acabam fazendo o elo entre o passado, o presente e o 
futuro da história da família.

A MANuteNção do MuNdo dA cAsA:

experiêNciAs ApreNdidAs coM As Avós

o entendimento do mundo doméstico implica apreender  
como a família conduz a produção para o consumo.  
nesse sentido, linton mostra que: 
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em todas as sociedades a família é normalmente a menor 
das unidades organizadas para produção e consumo e tende 
a ser autônoma no que se refere às necessidades normais de 
seus membros. o trabalho envolvido na satisfação destas 
necessidades é distribuído entre seus membros, de tal maneira 
que as atividades de cada um são complemento das atividades 
dos outros, participando todos dos proveitos.19 

dentro das questões que envolvem a divisão sexual do traba-
lho,	verifica-se	que	universalmente	na	família	os	serviços	caseiros	
geralmente recaem sobre os membros do sexo feminino. dessa 
maneira, desde cedo a menina aprende a cozinhar, lavar, passar 
roupas e outras atividades para a manutenção do mundo da casa.

aos membros masculinos na unidade familiar freqüente-
mente cabe o trabalho extradoméstico e, por isso, quando estes 
retornam à casa precisam dos bens de consumo para refazer suas 
forças produtivas. Às mulheres, historicamente, cabe a tarefa de 
prover essas necessidades, cuidando dos afazeres da casa. hoje, 
mesmo participando ativamente do trabalho produtivo, fora de 
casa, as mulheres acabam acumulando o trabalho do mundo pú-
blico e privado.

durham, estudando a respeito das famílias operárias, resgata 
o valor explicativo da categoria família, realçando um modelo de 
investigação dentro do campo da cultura. nesse sentido, ressalta-
mos duas unidades desse modelo: uma como unidade de repro-
dução da força de trabalho, e outra como unidade de consumo. 
tal consumo, a família assegura de duas maneiras: 

19 linton, r. 1953-1978.
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de um lado, colocando no mercado de trabalho alguns de 
seus membros, que vendem sua força de trabalho em troca de 
um salário com o qual compram mercadorias. [...] de outro, 
o consumo é assegurado através de uma atividade produtiva 
auxiliar que se dá fora dos moldes da produção capitalista 
e	que	consiste,	essencialmente,	em	preparar,	modificar,	pre-
servar e consertar mercadorias adquiridas no mercado de  
modo	 a	 adequá-las	 à	 satisfação	 de	 necessidades	 definidas	
socialmente.20 

dessa maneira, cozinhar, lavar, passar, remendar, cuidar da 
casa, são atividades que permitem sua utilização como valores de 
uso, sendo indispensáveis para a reposição da força de trabalho 
consumida no processo de trabalho. assim, a unidade familiar pode 
ser chamada, também, de unidade de produção de valores de uso.

Para que a família consiga manter a unidade de produção 
de valores de uso, isto é, manter e produzir as mercadorias de 
consumo coletivo, ela estabelece regras no mundo doméstico. 
essas regras estão ligadas ao sistema de parentesco, assim como 
a divisão sexual dos seus membros. e, através da socialização 
primária as crianças do sexo feminino aprendem a cuidar dos 
serviços da casa, internalizando o papel de mulher. Berger, sobre 
esse assunto, explica: 

a socialização primária implica mais do que o aprendizado 
puramente cognoscitivo. ocorre em circunstâncias carre-
gadas de alto grau de emoção. de fato, há boas razões para 
se acreditar que sem esta ligação emocional com os outros 
significativos	o	processo	de	aprendizado	seria	difícil,	ou	quase	
impossível.21 

20 durham, p. 204, 1980.
21 Berger, p. 176, 1974.
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as avós entrevistadas, tendo aprendido com suas mães os 
serviços	 caseiros,	 identificaram-se	 com	 aquelas	 e	 	 aprenderam	
o papel e as atitudes de mulher dona de casa, interiorizando-os, 
tornando-os	seus.		Depois	de	casadas,	passaram	para	suas	filhas	
os	mesmos	significados	das	práticas	de	lavar,	passar,	cozinhar	e	
cuidar de crianças. mais tarde, quando avós, elas continuaram a 
ensinar às suas netas com o mesmo interesse:

A vó sempre foi uma pessoa assim muito limpa com a casa.  A gente 
morava na fazenda,  e a casa dela era motivo pra todo mundo comen-
tar. Era uma casa muito organizada, muito limpinha, as paredes de 
madeira, tudo lavada com sabão de soda. Assim, é tudo isso que eu 
aprendi na infância. Desde pequena punha o banquinho, passava roupa 
miúda, lavava roupa miúda, tudo isso, a gente vai guardando e hoje 
serve para ensinar para os filhos ou para a empregada. (Lourds, neta)

a valorização do aprendizado com as avós vai além do re-
conhecimento da utilidade para si própria. estende-se o valor de 
saber,	para	ensinar	as	filhas	e	a	empregada,	também.

É importante observar que as avós não poupavam as crian-
ças do trabalho; como eram muitas coisas para tomar conta, elas 
também se utilizavam das netas como socorro.

nas questões que envolvem o mundo da casa, uma das pre-
ocupações	que	ficou	evidenciada,	tanto	por	parte	das	avós	como	
das netas entrevistadas, foi manter e dar continuidade à tradição 
da comida italiana, na preparação dos pratos que tanto agradam 
os familiares:

Quando a gente conversa, por exemplo, sobre cozinha, ela ensinava 
muito. O macarrão da vó é muito famoso. O macarrão da vó, macarrão 
italiano. Domingo é sagrado, o macarrão da minha vó todo mundo 
adora, sempre ela faz porque ela cozinha muito bem. Todo mundo 
adora a comida dela. 
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Vejo alguma coisa, que nem inhoque, alguma coisa que ela vai fazer, 
então eu vou complementar aquilo que eu ainda não sei, o molho na 
massa, como é que se corta, como é que enrola, mas é coisa do dia-a-dia, 
eu acho que eu nem percebi que isso acontece. (Eduarda, neta)

assim, é na convivência com as avós que as netas apren-
dem os hábitos e técnicas de cozinhar. esse grupo investigado 
demonstrou que preserva de maneira marcante, como herança 
cultural, as tradições alimentares da cozinha italiana.

as  avós vão ajudando as netas a estruturarem suas vidas 
nessa parte da cozinha, mesmo que, muitas vezes, a maneira de 
fazer não seja passada do mesmo modo, como ela sabe fazer:

Eu acredito que a gente foi captando e isso serviu assim de estruturação 
também pra gente, posteriormente. Então a gente ia lá e ela ensinava 
a gente a fazer. Até hoje, ela faz um bife acebolado que ninguém sabe 
fazer, então meus tios de vez em quando vão lá pra comer o bife, e ela 
fala, ‘olha, vem cá, eu faço assim, assim’, né. Então até hoje acho que 
isso marca muito. (Mary, neta)

a preocupação em ensinar faz com que as avós expliquem 
com minúcias a maneira de preparar os pratos. contudo, nem 
sempre o aprendizado se dá de acordo com o que a avó pretende:

Ela fica fazendo as comidas dela, stroganoff, essas coisas assim, esse é ela 
que faz eu não gosto. Agora, um assado, um macarrão, isso ela nunca 
fez, isso não pus na cabeça dela. Ela começou a trabalhar e estudar, 
quando ela chegava já estava tudo pronto, então é mais difícil. Ainda 
hoje que já tem tudo pronto! Então, não tem dificuldade pra fazer as 
coisas. O marido da minha neta sempre fala assim, ‘vó, tenho vontade 
de ir jantar na casa da senhora, sempre tem uma torta’. Às vezes a 
minha mãe ia pra roça e eu fazia o almoço, a janta. Meio-dia a minha 
mãe vinha buscar. Precisava fazer arroz, temperava o arroz, passava 
o toucinho numa máquina, punha bastante sal e depois guardava num 
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caldeirão branco pra não estragar. Depois pegava a panela preta, assim 
uma pá para agitar, depois punha alho, a cebola. A minha avó passou 
pra mim. Passei pras minhas filhas, agora pras netas, não porque já 
não usa mais isso. É facinho, para temperar o arroz, o feijão, porque 
já tem o toucinho moído e é só cozinhar. (Rita, neta)

trazendo com elas os detalhes da “arte” do mundo da casa 
que aprenderam com suas avós e mães, e tendo a paciência de 
fazer tudo de acordo como lhes foi ensinado, as mulheres-avós 
entrevistadas,	muitas	vezes	ficam	aborrecidas	com	a	mudança	de	
costumes que a sociedade impõe aos seus familiares. a proliferação 
das “casas de massas” – comida italiana nas sociedades modernas 
contribuiu para que muitos dos descendentes de famílias italianas 
deixassem de dar continuidade ao preparo da comida no ambiente 
da casa. o tempo da mulher moderna,  dividida com outros inte-
resses, que não só do mundo privado, a impossibilita de preparar 
a massa, deixar crescer, cortar e enrolar, guardar ou preparar o 
macarrão. dessa maneira, as avós reconhecem que têm coisas que 
não há mais condições de serem ensinadas para as netas, pois es-
tão	vivendo	em	outra	realidade	e	em	outro	momento.	Verifica-se,	
assim,	a	alteração	e	redefinição	de	certos	costumes	que	ocorrem	
na passagem de uma geração para outra.

além da comida, que está intimamente ligada ao mundo da 
mulher e da casa, o bordado ou crochê também, geralmente, fazem 
parte da vida da mulher, e, principalmente, da mulher idosa, que 
tem mais tempo. essas práticas também chamam a atenção das 
netas, que procuram aprender com suas avós:

Fazer comida, voltando à comida, não sei, mas eu acho que é mais 
comida mesmo e os bordados, que a minha vó gosta muito de tecer, 
alguns bordados. (Vera, neta)
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contudo, nem sempre os valores que a avó, como mulher, 
tenta passar para as netas, são por estas aceitas na sua vida coti-
diana:

Eu acho que nós não somos parecidas, é totalmente diferente. A vó 
adora trabalhar, limpar a casa, ficar limpando, eu não sou chegada 
à limpeza de casa, eu gosto de passear, a vó não gosta, então somos 
opostas. (Luciana, neta)

a esse respeito, Beauvoir nos faz ver que os cuidados da 
casa nem sempre são agradáveis aos olhos da mulher, e que a 
repetição desses serviços logo esgota o prazer. dessa maneira, a 
autora explica que no: 

Quotidiano esse trabalho torna-se monótono e maquinal, é crivado de 
esperas; é preciso esperar que a água ferva, que o assado esteja no ponto, 
que a roupa seque; mesmo em se organizando as diferentes tarefas, 
sobram momentos longos de passividade e de vazio; elas realizam-se 
na maior parte do momento em meio ao tédio; não passam de um in-
termediário inessencial entre a vida do presente e a vida do amanhã.22

Dentro	desse	quadro,	verificamos	que	a	neta,	tendo	outro	
ritmo de vida, não aceita que os serviços caseiros tomem conta 
de sua vida. com a idade diferente da avó, a neta, no dia-a-dia, 
tem outros interesses que não são exclusivos dos serviços da casa, 
mas referem-se às atividades de entretenimento.

assim, no relacionamento avós e netas, também existem 
experiências que foram aprendidas, apreciadas, mas que não pas-
sam mecanicamente para o cotidiano da vida das netas. mesmo 
que algumas netas não sigam à risca o exemplo da avó para com 

22 Beauvoir, p. 206, 1984.
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a casa, o aprendizado se dá. e esse aprendizado vai contribuir de 
diferentes formas para manter a família como unidade de consumo, 
na	medida	que	as	netas	passam	para	suas	filhas	ou	empregadas,	
os	significados	de	suas	próprias	experiências.

muitas vezes, apesar das limitações físicas impostas pela 
idade, a avó insiste em passar para a neta o seu aprendizado das 
lidas do trabalho culturalmente atribuído à mulher:

Vamos supor que fosse um crochê que a vó estivesse ensinando: ela 
pegava a gente, e ia lá ver se estava certo, mesmo não enxergando, ela 
falava como ela fazia. (Sandra, neta)

o que percebemos em nosso estudo, é que embora a socie-
dade tenha mudado a forma de relacionar as diferentes gerações 
no envolvimento social, as mulheres-avós entrevistadas, continuam 
passando	suas	experiências,	nas	famílias.	O	que	ficou	evidenciado	
também, é que, muito mais do que os serviços caseiros, as avós 
conseguiram	passar	um	conjunto	de	símbolos	significativos	que	faz	
parte da herança cultural de suas famílias de descendência italiana.

o Que levA As Avós pAssAreM suAs experiêN-
ciAs pArA As NetAs

o universo de significados das mulheres-avós está  
presente na interação avós e netas, estendendo-se  
também nas relações da família como um todo. assim, 

ensinar as práticas do cotidiano, realizadas por mulheres, ou ainda 
transmitir suas experiências de vida, representa as estratégias que 
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as avós utilizam na família, e, ao mesmo tempo, também estão 
resguardando seu espaço neste ambiente. 

A	prática	de	ensinar	já	foi	realizada	com	os	filhos,	e	prin-
cipalmente	 com	 as	 filhas;	 agora,	 com	 as	 netas,	 o	 esforço	 não	
precisa ser muito dispendioso, pois grande parte do seu repertó-
rio	de	significados	já	foi	transmitido	pela	mãe	da	neta.	Daí	que	
o	conjunto	de	significados	que	ela	traz	se	reproduz	com	maior	
intensidade na vida das netas. É preciso lembrar também que as 
netas aprendem os serviços caseiros muito mais com as mães do 
que com as avós, pela relação mais estreita com as primeiras. além 
disso,	nos	significados	das	coisas	que	aprendem	com	as	mães,	já	
estão embutidos os valores das avós. assim, a relação avós e netas 
é mais um esforço da avó na manutenção do que já foi passado 
para	sua	filha,	tempos	atrás.

Os	 valores	 passados	 e	 aprendidos	na	 família	 refletem	as	
situações históricas que direcionaram as representações das avós 
como	filhas,	esposas	e	agora	como	avós.	É	importante	notar	que	
determinados valores emergiram nas concepções tanto das avós, 
como das netas; os quais caracterizavam um estilo de vida a partir 
de elementos como: relações de trabalho, luta pela vida, a questão 
da moral, responsabilidade, honestidade, seriedade, amor, religião.

a correlação entre o espaço das posições sociais e o espaço 
dos estilos de vida resulta do fato de que condições semelhantes 
produzem habitus, que engendram práticas imprevistas, mas estão 
sempre contidas nos limites inerentes às condições objetivas, das 
quais são produtos e para as quais estão objetivamente adaptados.23

23  Bourdieu, P. Sociologia, p. 82-83, 1974.
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a visão de mundo das avós expressa-se no conjunto de 
símbolos que traduz os princípios do estilo de vida, o qual his-
toricamente elas aprenderam nas relações familiares e que fazia  
parte das condições objetivas de suas vidas e das relações com a 
sociedade na época vigente.

cabe considerar que as avós entrevistadas internalizaram 
valores e um estilo de vida relacionados à condição de famílias 
de pequenos sitiantes, quer por parte de seus descendentes, quer 
com a família de procriação.

a relação de pequeno proprietário com os meios de pro-
dução e com o próprio objeto de trabalho, fez com que as avós 
aprendessem	o	significado	de	“economizar”.	Assim,	esse	hábito	
e a concepção de economizar fazem parte da vida e da persona-
lidade das avós.

nas relações de trabalho as avós acostumaram-se a lidar 
com os meios de produção, tanto nos bens de uso, como nos de 
valor de troca. as relações de trabalho passaram a traduzir um 
significado	importante	para	as	famílias	dessas	avós,	valor	este	que,	
somado aos demais faz com que seus descendentes continuem 
no mesmo segmento médio da sociedade londrinense e valorizem 
esse aprendizado.

nesse sentido, podemos considerar também o estudo de 
Mills	sobre	classe	média,	quando	explica	com	detalhes	o	significado	
dessa prática de economizar: 

o pequeno negociante é freqüentemente impedido, por 
motivos econômico, a calcular, planejar e avaliar seus atos 
e	 impulsos,	 assim	 como	os	 de	 sua	mulher	 e	filhos	 que	o	
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ajudam nos negócios; e isso deve ser feito à luz imparcial de 
um objetivo visado através de drásticas práticas econômicas. 
assim, o trabalho intenso e a restrição de consumo que ele 
impõe	a	si	próprio	e	à	sua	família	são	justificados	pela	alta	
recompensa de economia e respeitabilidade.24

comprovando o aprendizado dos princípios de economizar, 
uma neta comenta:

A minha vó, ela tem um princípio de vida assim, da gente não esbanjar 
as coisas, a tomar cuidado com a parte financeira, a parte econômica; 
e acho que pelos anos que eu convivi com ela, a gente pensa quando vai 
fazer um gasto, uma compra. Você aprende a controlar em relação a 
isto. (Sandra, neta)

aprendendo com as avós a economizar, a neta tem um 
determinado comportamento dentro da realidade em que vive, 
colocando em prática os valores que lhe são passados. econo-
mizando e controlando o orçamento da família, quando casada 
a neta tem uma estratégia para administrar o mundo doméstico.

a questão do trabalho é outro valor importante que as avós 
aprenderam e procuram passar para os familiares. mills, explica 
bem as diferentes visões sobre o trabalho: 

o trabalho pode ser visto como um mero ganha-pão, ou 
como	 a	 parte	mais	 significativa	 da	 vida	 interior;	 pode	 ser	
encarado como uma expiação ou como uma expressão exu-
berante de si mesmo; como um dever irrelutável ou como o 
desenvolvimento da natureza universal do homem.25 

24 mills. p. 52, 1979.
25 mills. p. 223, 1979.



183

A transmissão de experiências entre duas gerações – avós e netas

o autor, ainda, fazendo uma análise da questão do trabalho 
artesanal e dos atuais modelos de trabalho na sociedade capitalista, 
procura mostrar as mudanças de atitudes do homem em relação 
ao trabalho, no decorrer da história da humanidade. dentro dessas 
colocações, o trabalho para os artesãos e pequenos proprietários 
tem	um	significado	diferenciado	do	que	tem	para	os	trabalhadores,	
que são empregados: 

o artesão imagina o produto acabado e, embora não o fa-
brique inteiro, vê a sua parte de trabalho no todo, e assim 
compreende	a	significação	de	seu	esforço	em	relação	ao	con-
junto.	A	satisfação	que	ele	retira	do	produto	final	impregna	os	
meios para obtê-lo, e desse modo seu trabalho não só adquire 
uma	significação	como	participa	da	satisfação	de	consumo	
que encontra no produto.26 

o trabalho para o artesão e para o pequeno proprietário 
passa	a	ter	significado,	como	parte	integrante	de	sua	vida	interior.	
as avós, pertencentes às famílias de pequenos proprietários rurais, 
tinham uma certa determinação em tomar decisões relacionadas 
ao trabalho. contudo, o “tempo de trabalho” e o “tempo de vida” 
estavam interligados à sua própria subsistência. o produto de seu 
trabalho	não	era	separado	da	sua	vida,	encontrando	significado	
nessa relação.

Trazendo	consigo	o	significado	do	trabalho	numa	realidade	
bastante difícil, tendo de economizar mas, ao mesmo tempo, tendo 
a	liberdade	de	organizar,	modificar	as	coisas	que	se	relacionavam	
com	os	meios	de	produção	e	o	produto	final,	interiorizaram	os	

26 ibid, p 239.
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significados	de	trabalho	em	suas	personalidades,	e	bem	souberam	
passar, como herança cultural, para seus familiares:

O que marcou é o seguinte, é que essa vó, ela é muito disposta, ela tem 
77 anos e é o valor do trabalho que ela passa pra gente. Por exemplo, 
toda vez que a gente faz aniversário ela vai cumprimentar, ela fala: 
‘olha, parabéns, felicidades e muita vontade de trabalhar’ [...], porque 
ela é assim, ela trabalha muito, sabe, é um espírito de luta pra tudo. 
É luta, não é trabalho no sentido de ter uma atividade remunerada, 
mas é um trabalho assim pra lutar por tudo. Então é uma coisa, que 
isso marca muito, então toda vez que a gente se encontra agora, a gente 
fala como ela, muita vontade de trabalhar. Então isso é uma coisa que 
é dela e marca muito a gente. (Mary, neta)

dentro dessa visão, todas as netas, ao se referirem aos signi-
ficados	que	aprenderam	com	as	avós,	enfatizaram	os	valores	sobre	
o trabalho, a pontualidade, a responsabilidade, a prudência. e isto 
faz	com	que	marquem	com	bastante	firmeza	o	perfil	das	avós:

A vovó passou para nós a questão de muita seriedade da vida, da 
honestidade, da sinceridade com as coisas; são experiências. Eu vejo 
essa questão de encarar a vida como ela encarou, com muita luta, essa 
foi uma grande experiência. Ela nunca deixou as coisas caírem, ela 
trabalhou até mesmo além daquilo que ela tinha condições. Na luta, 
pelo que eu percebi, ela deu um pouco mais que ela podia, interiormente, 
emocionalmente. (Luciana, neta)

relacionando-se com o trabalho, dentro do espírito de-
monstrado pelas falas das netas, somando isso ao senso de res-
ponsabilidade, as avós conseguiram passar para as netas o espírito 
de luta pelas coisas:

Aprendi com ela o desenvolvimento da responsabilidade, de aprender a 
enfrentar as coisas, de nunca ter medo das coisas, enfrentar, esse espírito 
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de luta, de muito trabalho. A lutar por aquilo que eu quero, eu acho 
que isso é o que mais lembro dela. (Isabella, neta)

recebendo das avós os ensinamentos para a condução de 
suas	vidas,	dentro	dos	princípios	que	deram	às	avós	a	confiança	de	
enfrentar a vida e lutar pelo que elas queriam, hoje as netas seguem 
esse exemplo e dão continuidade a esse estilo de vida das avós.

É dentro desse quadro que as netas ao falarem das avós se 
referem sobretudo, com muita admiração, ao amor que as avós 
souberam passar não só para elas, como para a família como um 
todo:

A coisa mais bonita que ela tem é esse amor pelos filhos, não quer ver 
os filhos afastados; isso eu aprendo com ela. Todos os filhos ao mesmo 
tempo estão aprendendo com ela, sempre os pintinhos estão perto da 
galinha, da mãe. 

Acho que esse sentimento da família. Família pra mim não se restringe 
a pai, mãe e filhos. Tem os tios, tem os primos. Eu acho que aprendi 
com ela, pois ela sempre fez muita questão de ver os filhos unidos. Então 
essa união de família eu aprendo com ela. (Cristina, neta)

assim, esses ensinamentos tão fortes sobre amor, e, prin-
cipalmente, amor na família, as netas, tanto as solteiras como as 
casadas,	aprenderam	e	suas	avós		confirmam:

O amor é tudo, o amor de família é tudo, porque se a gente não tiver amor 
na família como é que vai fazer, tem que ter amor na família. Eu, pelo 
menos, tenho amor pelos meus filhos. Às vezes tem gente que fala assim: 
‘Você se preocupa muito com seus filhos, já são casados’, mas casado 
ou solteiro é filhos, não é? A gente se preocupa. (Francelina, 85 anos) 

o amor transmitido pelas avós torna-se um amor generali-
zado para todos os membros de suas famílias. um amor carregado 
de atenção e preocupação em manter os membros unidos, através 
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desse sentimento que, como mulher, ela aprendeu desde criança. 
e ela fala disso com muita convicção:

Amor na família, tem que ter amor no filho, amor no marido, amor 
nos netos, tudo. Representa que eu tenho amor em todos eles; que tenho 
na minha família. (Isabel, 68 anos) 

esse amor à família, que acompanha as mulheres-avós no 
decorrer de suas vidas, não tem limites; e muitas vezes nem mesmo 
a avó sabe expressar esse sentimento, em palavras:

Nem sei o que falar, porque o amor na família é tudo. A gente nem 
sabe contar que é o amor na família. (Tereza, 67 anos)

O	significado	desse	amor,	muitas	vezes	é	interpretado	como	
um amor divino, ligado à religião; e o amor à família, também faz 
parte dessa explicação:

Eu acho que o amor é uma coisa que vem de Deus, indica que o Espírito 
Santo deve estar sempre junto com a família, que deve ter aquele amor 
de um com o outro para se entender, porque ter desarmonia na casa é 
a coisa mais triste do mundo. (Ivaní, 66 anos) 

o sentimento de amor entre os membros da família vai 
contribuir para a união e equilíbrio entre os mesmos. Por isso as 
avós procuram dar o exemplo., transmitindo o amor:

O amor eu acho que é dando que se recebe.  Assim é o amor, quem 
recebe amor, vai dar ele para os outros. (Vicência, 65 anos) 

o amor sendo uma construção social, foi na convivência 
familiar, que as avós passaram esse sentimento. com isso ela 
assegura que os netos e familiares também passem o amor para 
os outros, humanizando as relações sociais, e garantindo que eles 
recebam amor também.
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Quando as avós percebem que os netos interiorizam as prá-
ticas e valores aprendidos, elas demonstram o porquê elas ensinam:

A gente se sente bem em estar ensinando alguma coisa. A gente se sente 
bem assim, em ter uma capacidade. (Carolina, 74 anos) 

o sentimento de ainda ter a capacidade de  transmitir seus 
conhecimentos para os membros mais novos da família e se sentir 
bem com isso foi um aspecto bastante forte nas representações 
das avós durante as nossas conversas. sentindo-se bem em ensinar, 
as avós demonstram que, além do sentimento de ter capacidade, 
também se achavam na obrigação de ensinar:

Eu sentia que tinha obrigação de ensinar eles, de fazer bem. (Odília, 
89 anos) 

a exigência de ensinar bem fazia da avó uma personagem 
exigente na relação ensino e aprendizado, mesmo assim sendo 
aceita, pois os netos precisavam aprender com ela. 

ralph linton, com relação às obrigações dos membros da 
unidade familiar explica que a 

[...] qualidade de membro da unidade acarreta para o indiví-
duo	direitos	e	obrigações	específicas	em	relação	aos	outros	
membros e também uma série de atitudes bastante claramente 
definidas.	A	expectativa	é	que	a	unidade	seja	o	centro	principal	
dos interesses e da lealdade daqueles que a elas pertencem e 
que têm obrigação de cooperar entre si, auxiliar-se recipro-
camente e colocar os interesses de estranhos.27 

o sentimento de obrigação de ensinar da avó é devido à 
participação dela como membro integrante dessa unidade familiar.  

27 linton, p. 174, 1953.
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da mesma forma que ela aprendeu com seus parentes, hoje ela 
se sente na mesma obrigação de ensinar bem o que aprendeu, 
cumprindo assim com o seu papel:

A gente sente que se eles querem aprender o que a gente quer ensinar, 
fico contente, porque sinto que eles querem aprender. Se eles querem 
aprender é porque é bom para eles, sempre prá eles. (Mariana, 74 anos) 

o interesse dos netos traz alegria para a avó, por perceber 
que eles reconhecem que os ensinamentos dela são importantes 
para eles. muito mais importante para aqueles que estão iniciando 
a vida do que para ela, que vivenciou todas as etapas da vida, as 
quais eles terão que passar. e, ensinar, muitas vezes, é voltar ao 
passado, é relembrar o que aprendeu, como aprendeu, e por isso 
é bom, e ela se sente bem ao ensinar:

Ah! Eu me sentia bem. Parece que eu estava falando e voltava, de volta 
àquele tempo. Então eu me transporto para aquele tempo e isso é gostoso. 
E eles gostam muito de ouvir. (Adelina, 72 anos) 

a esse respeito Kastenbaum explica como a pessoa idosa, 
muitas vezes, busca no passado as forças para as suas relações 
no presente: “o passado é um recurso óbvio para o indivíduo 
que viveu uma longa vida, cheia de variadas experiências. alguns, 
porém, têm mais êxito que outros ao valer-se da própria história 
para enriquecer a velhice”.28 

assim, ensinar para os netos, é como uma obrigação de 
avó, mas também é uma forma de reviver o passado e se alegrar 
novamente com as lembranças. a avó se sente bem, é como se ela 

28 Kastenbaum, p. 42, 1979.
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estivesse se “divertindo” no jogo do domínio das regras que só ela 
conhece porque tem a experiência. e nesse lembrar, ela consegue 
passar o que sente para os netos, que gostam de ouvi-la, pois sua 
narração	reflete	essa	emoção.	Dessa	maneira,	lembrar		é	encontrar	
novamente as coisas boas na memória e passar para seus familiares, 
seus netos, fazendo a relação tornar-se mais agradável. assim as 
avós vão ensinando e passando os fundamentos simbólicos para 
os netos, de diferentes maneiras, e sentindo-se felizes.

eNcoNtro eNtre gerAções:

coNFlito e AceitAção de vAlores

o cotidiano na vida dos avós é partilhado com outros e o  
resultado é o intercâmbio contínuo entre as partes que  
estão na relação face a face.

a maneira das avós interagirem e transmitirem seus conheci-
mentos às netas, tanto no que se refere aos serviços caseiros como 
em relação aos valores de um estilo de vida que acompanham a 
família, tem características inerentes à própria herança cultural 
deste grupo de mulheres de descendência italiana. a  maneira da 
avó ensinar está associada, também, a fatores, tais como idade e 
grau de parentesco. dessa maneira, essa transmissão é diferencia-
da de outras práticas aprendidas, a exemplo da educação escolar 
das relações que se estabelecem com outros grupos, como o de 
amigos, e, em alguns casos, até dos ensinamentos das próprias 
mães das netas.
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a avó, por ter mais idade e com determinada experiência de 
vida, não deixa de alertar as netas sobre a maneira “mais correta” 
de cuidar dos afazeres caseiros, querendo com isso orientá-las para 
o bom desempenho de donas-de-casa, no futuro. assim, uma neta 
explica em seu depoimento:

Ah, ela ensinava, sempre dando maior importância naquilo que ela 
tava ensinando pra gente, mesmo que fosse lavar um prato: ‘Você 
pega o sabão, é assim, você não deixa o sabão debaixo d’água senão 
derrete’. Então era assim, ela ensinava os detalhes da coisa e dizia a 
consequência: o porque você deve fazer assim, se você colocar aí vai cair 
e vai quebrar ou se você subir nessa grade, você pode escorregar e cair. 
Então não e´que ela falava não sobe ou você cai. Ela falava, ‘Você não 
sobe porque se você subir, você pode cair e se machucar’. Então é esse 
tipo assim. (Eduarda, neta) 

ao dar valor ao que estava ensinando, valorizando os bens 
de consumo que utilizava, ensinando a economizar, a avó, além de 
passar seus valores, ainda demonstrava na prática as conseqüên-
cias do não cumprimento dos ensinamentos. nessa maneira de 
ensinar	também	se	verifica	o	cuidado	em	ensinar	os	perigos	que	a	
neta pode encontrar em determinadas atividades infantis. assim, 
além de ensinar, também a avó protegia os seus descendentes, 
alertando-os, de maneira não impositiva. e, para isso, ela utilizava 
diferentes estratégias:

Às vezes brincando e às vezes falando sério, ela ensinava. Às vezes 
quando ela falava brincando com a gente a gente levava mais a sério do 
que quando era sério. Então ela sempre falava brincando, não brincando, 
mas rindo assim, de jeito alegre. (Sandra, neta)

“Brincando” foi a maneira encontrada pela avó para ensinar 
o	que	queria	para	a	neta.	Ela	sabe	que	o	“brincar”	significa	muito	
para as crianças, e que brincando elas aprendem a viver. assim, a 
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avó, como já foi criança, possui também a habilidade de ensinar, 
valendo-se dessa experiência. É, pois, dessa maneira, que a neta 
aprendia muito mais do que quando os ensinamentos eram trans-
mitidos com mais rigidez.

nos depoimentos das netas transparece que nem sempre a 
avó tinha paciência em ensinar, e demonstrava na prática, fazendo 
do jeito como ela queria:

E ela era muito rígida neste aspecto, ela ensinava a gente a fazer, ela 
pedia pra gente varrer e se não varria direito ela pegava a vassoura e 
falava assim, ‘Vem aqui, olha vem ver como é que se varre. 

Ah! já era direto. ‘Não, não é desse jeito, desse aqui’, ela não escolhia 
muito não, mas falava, era direito. (Cristina, neta)

Tendo	confiança	na	experiência,	as	avós	não	tinham	rodeios	
para ensinar, falavam diretamente o que queriam e demonstravam, 
na prática, a forma correta de fazer.

assim, dar exemplo de como se faz, passa a ser outra estra-
tégia utilizada pela avó para ensinar as netas. sobre transmissão 
da cultura, linton explica: 

Sua legítima transferência de indivíduo para indivíduo, ou de geração 
para geração, só pode ser feita por meio de contatos pessoais.29 

no cotidiano da relação da avó e netas, a avó vai moldando 
e contribuindo para o desenvolvimento da personalidade da neta:

Fazendo, basicamente fazendo. É a ação dela, é a forma que ela conversa 
com o filho, que a gente presencia, a forma como ela trata um empregado, 
a forma como ela faz o serviço da casa dela. Então eu acho que é bem 
isso, o exemplo de vida; não existia essa coisa de discurso, de oratória 
pra gente, mais é pela vida dela mesmo. (Mary, neta) 

29 linton. p; 320, 1953.
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assim, o exemplo de vida transmitido pela ação, fez com que 
a neta aprendesse com a avó no ambiente da casa, onde a avó tinha 
liberdade de colocar sua opinião no que achava certo ou errado:

Muitas coisas a gente via como ela fazia, dentro de casa, e a gente foi 
também aprendendo com ela. Outras coisas foram colocadas como: eu 
vejo isso como certo, eu vejo isso como errado e a gente foi absorvendo 
isso. Agindo, ela agia muito quando ela falava. (Luciana, neta) 

a ação ligada à linguagem representava a unidade básica na 
relação avó e neta. falando e agindo a avó transmite para a neta 
com	êxito	os	seus	significados	aprendidos	durante	a	vida.	Aqui	
podemos considerar uma inter-relação entre o mundo das avós e 
das netas e a sociedade em que elas viviam.

ralph linton, ao falar sobre a linguagem deixa claro o 
valor desta construção da herança social humana. a linguagem 
permite a transmissão fácil e exata de idéias. sem a linguagem, a 
cultura, como conhecemos, nunca teria nascido. É, pois, através 
da linguagem que: 

os homens podem transmitir uns aos outros uma idéia clara 
das situações não atuais e do comportamento adequado a 
essas situações, o que torna possível um enorme acréscimo 
ao conteúdo da herança social. a criança e o adolescente 
podem aproveitar da experiência total da geração anterior e 
preparar-se tanto para os acontecimentos incomuns quanto 
para os comuns.30

através da linguagem, as avós contavam histórias de suas 
vidas, das famílias, e, com isso, ensinavam as netas. Bosi, esplica: 

30 linton, r. O homem;  uma introdução à antropologia, 1953.
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“A	arte	da	narração	não	está	confirmada	nos	livros,	seu	veio	épi-
co é oral. o narrador tira o que narra da própria experiência e a 
transforma em experiência  dos que o escutam”.31

a própria história de vida da avó torna-se um exemplo 
eficaz	para	transmitir	a	herança	cultural	da	família	para	a	neta,	e			
transforma-se na experiência da neta também:

Sempre contando histórias sobre as histórias, por exemplo. Só dela contar 
as experiências dela, você vai adquirindo, aprendendo as coisas, sempre 
fica alguma coisa, por exemplo, quando ela era moça que ela namorava. 

Ela ensinava mais através das histórias que ela contava da mãe dela, 
da minha mãe e o que ela conta ainda hoje. (Sandra, neta) 

contando histórias, mostrando com exemplo, isto é, de-
monstrando na ação, tendo segurança na experiência de vida, 
brincando, ou mesmo só pelo contato no dia-a-dia com as netas 
as avós foram ensinando e se diferenciando das mães das netas:

Os pais sempre ensinavam as coisas mais correndo, porque tinham a 
venda. Então a mãe tinha que cuidar do serviço dela, então ela ensinava 
as coisas mais correndo prá gente, agora a avó, não. Quando a gente 
ia lá, o tempo dela era dedicado prá gente. Então acho que dava mais 
tempo dela ensinar, entrar em detalhes. (Isabella, neta) 

Para algumas pessoas de idade o tempo disponível passa a 
ser vivido como “tempo de solidão” e inutilidade, para as avós 
entrevistadas esse tempo traz uma vantagem no relacionamento 
com as netas e é aproveitado para transmitir seus ensinamentos 
com	maiores	detalhes.	Nesse	grupo	específico	as	avós	se	sobres-

31 Bosi, p. 43, 1979.
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saem em relação aos pais, que sempre estão ocupados com seus 
trabalhos.

a avó, além de maior tempo disponível, ainda tinha com 
ela a experiência de vida, que fortaleceu ainda mais a sua relação 
com a neta:

O que fica é muita aquela questão assim da avó ser uma pessoa expe-
riente. Então é claro que a gente sentia que quando o meu pai e minha 
mãe falavam eram respeitados, a gente acreditava, mas a gente via assim 
na avó aquele lance da experiência. Como ela era mais velha, como ela 
tinha vivido já, passado por muitas situações, então eu acho que era 
mais ou menos por aí a diferença que eu sinto entre meus pais e minha 
avó. É o lance da experiência mesmo, de idade, de tempo. (Sandra, neta) 

a experiência é tomada como  um recurso importante, que 
a avó tem para ensinar e ganhar espaço na relação avó e neta, pois 
com a experiência ela ensina com mais facilidade:

Ela sempre ensina você de uma outra maneira, de uma maneira mais 
prática; eu acho mais real assim, porque os pais realmente querem 
impor uma coisa que na verdade não fizeram e a avó, acho que pela 
experiência, ela passa alguma coisa assim mais sólida, experiência de 
vida mesmo. (Eduarda, neta)

a experiência da avó dá condições a ela de representar a 
realidade das coisas, isto é, mostrar o real, para as netas, daquilo 
que está sendo ensinado. isso ocorre à medida em que a avó já 
vivenciou o que está transmitindo, o que geralmente não ocorre 
com os pais. desse modo, as netas sabem distinguir as maneiras 
de transmitir as práticas: as vivenciadas e aquelas que soam apenas 
como discurso. a experiência da avó revela o que a neta quer saber:
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Os pais ensinavam mais dentro das normas, de uma forma mais rígida 
e ela ensinava passando experiência, uma coisa mais de vivência mesmo, 
uma coisa mais espontânea. Eu aceitava mais o que minha vó falava, 
talvez pelo conflito com meus pais, e não aceitava tanto a experiência 
dos pais, como a da avó. (Talita, neta) 

O	conflito	que	existe	entre	pais	e	filhos,	muitas	vezes,	vem	
da exigência dos pais em ensinar dentro das normas que a so-
ciedade impõe coisas que , às vezes, eles ainda não vivenciaram. 
Dessa	maneira,	a	liberdade	dos	filhos	fica	controlada.	Nessa	visão,	
arriscamo-nos a dizer que ao se tentar dirigir o comportamento 
do ser humano com regulamentos e restrições excessivamente 
rígidos, ele tende a reagir praticando infrações em vez  de obedecer.

É interessante considerar que tanto as avós quanto os pais 
são mediadores dos valores da sociedade mais ampla a um grupo 
específico.	Porém,	cabe	ressaltar	que	enquanto	os	pais	estão	no	
processo de construção da vida e da família, as avós, estão em 
outra fase de vida. desse modo, a interação com as netas se dá 
de maneira diferenciada. as avós não exigem destas respostas 
imediatas, quando se trata de passar valores, experiências. nesses 
momentos, se insinuam sutilmente, contando histórias da própria 
vida e outras táticas. ao transmitir ensinamentos práticos, os fazem 
muitas vezes brincando ou de forma objetiva, ensinam fazendo.

a possibilidade de dedicar às netas  mais atenção por 
disporem de um maior tempo , pode fazer com que as netas se 
sintam menos “controladas” e atendam às orientações das avós 
com	mais	flexibilidade.

o fato de as avós serem mais velhas que os pais, e demons-
trarem suas experiências de vida através das ações e discursos, 
marcas de comportamentos tradicionais, principalmente em rela-
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ção aos costumes da época, faz com que as netas jovens possam, 
muitas vezes, questioná-las, estabelecendo comparações entre os 
pais e as avós, por intermédio da diferença de idade em relação a 
novos valores da época em que viveram:

É, os pais assim porém, são mais modernos, não são aquela coisa mais 
antiga, mas com relação, por exemplo, à minha avó, eu acho que de tudo 
eu sempre tiro proveito de alguma coisa, sabe? A diferença eu acho, por 
exemplo, às vezes eles têm pensamentos mais avançados, mais modernos, 
enquanto minha avó já é mais antiga um pouco. (Lourds, neta)

muitas vezes as avós exigem que os costumes antigos sejam 
mantidos. nesse caso a neta faz a comparação da avó com a mãe:

Sempre marcou muito a diferença de atitude; a mamãe sempre foi uma 
pessoa muito mais carinhosa pra passar as coisas e a vovó sempre foi 
mais rígida. Eu acho que a gente via a mamãe muito mais maleável, 
você entende? Era mais flexível, vovó, não. (Vera, neta)

cumpre evidenciar neste momento as contradições dos 
discursos de algumas netas. se, por vezes há aceitação na maneira 
de receber os ensinamentos das avós, por outras, as avós estão 
em desvantagem em relação às mães, sofrendo discriminação em 
função da idade e da própria educação que receberam.

contudo, nosso estudo revela o respeito dedicado aos mais 
velhos.	Esse	 fato	ficou	 comprovado	 através	 dos	 depoimentos	
tanto das avós como das netas, analisados por nós em momentos 
anteriores. essa particularidade, nessas famílias de descendentes 
italiana, também determina a maneira da avó transmitir a herança 
cultural. sobre essa observação uma neta comenta:

Não é que a gente não queira ter respeito com os pais, é que a gente 
sempre tem um pouquinho mais de respeito pela vó. Mais respeito ainda. 
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Não sei se é porque todos dizem, mas sempre minha mãe falou: ‘Olha 
tem que respeitar os mais velhos’, e isso é ensinado nas famílias, hoje 
em dia acho que não, mas na minha época da infância eles falavam 
isso. Quando a minha avó falava, às vezes podia até engolir meio torto, 
mas tava falado. (Cristina, neta) 

o respeito aos mais velhos, muitas vezes, faz  a neta apren-
der, mesmo que não aceite os ensinamentos da avó. com isso, 
além de estar aprendendo o que a avó ensinava também estavam 
dando continuidade à tradição do respeito aos mais velhos.

dentro desse quadro de características da relação avó e netas 
no processo de transmissão de valores e costumes das famílias de 
descendência italiana, as avós geralmente não pedem autorização 
para os pais das netas para ensinar, por vários motivos:

Ela sempre me ensinou as coisas certas, ela achava que era certo, ela 
achava que ela não precisaria pedir autorização e meus pais também 
sempre deram liberdade pra ela fazer o que quisesse com relação a nós. 

Porque ela tinha liberdade de ensinar assim, independente de meus pais. 
(Eduarda, neta)

assim, nessas famílias de descendência italiana, o respeito 
aos mais velhos é uma tradição e a autorização para a avó ensinar 
está legitimada pelos membros, na relação entre pais e avós. as 
avós	não	precisavam	pedir	aos	filhos	autorização	para	ensinar	os	
netos,	em	alguns	momentos	recebendo	reforço	da	própria	filha:	

A mãe falava: ‘tá vendo, sua vó ta falando.’ Então ela dava mais 
força. Era pras duas ao mesmo tempo, querendo ensinar, forçava, até 
era gozado. (Talita, neta) 

contudo, nem sempre a aceitação é total, muitas vezes essa 
liberdade traz tensões na relação avó e mãe:
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Eu acho que minha vó até exercia o domínio sobre minha mãe. Apesar 
que as vezes eu via coisas conflituosas entre elas em alguma explicação, 
a mamãe decidia. (Vera, neta)

as avós, muitas vezes, sabendo que exercem um domínio 
na família, e tendo certeza do que ensinam, fazem-se valer do 
espaço conquistado:

Existe um ambiente propício, favorável aos ensinamentos da vó: não 
tem melindres mesmo, e a vó favorece muito pra família inteira. Existe 
assim uma habilidade muito grande da parte dela. 

Eu acho que ela sentia segura de que ela tava fazendo a coisa certa. 
(Mary, neta) 

de posse da experiência de vida, com certeza do que que-
rem ensinar e com o consentimento da maioria dos pais, as avós 
desempenham o papel de avó e a representação do papel de mãe 
também:

Sempre foi dela, ensinar o que é dela né, se tava certo, tava certo, se tava 
errado também, ela falava o que queria ensinar e acabou, não tinha 
colher de chá. Eu acho que ela se sentia no lugar de mãe. Ela assumia 
o papel de mãe, assim totalmente. (Sandra, neta) 

neste momento da relação ensino e aprendizado, percebe-
mos que a avó assume o papel de mãe e impõe o que quer ensinar, 
com autoridade.

entretanto, mesmo que a maioria das avós enfatizem, em 
seus depoimentos, que não tinham nada a aprender com os netos 
porque elas já sabiam de tudo, na prática, as avós também apren-
dem com seus netos:

A gente aprende depois de velha, se eu morresse há um tempo atrás 
não aprenderia tanto que eu estou aprendendo agora porque o que a 
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gente vê, o que a gente escuta, tudo que se passa, eles contam pra gente. 
(Irani, 66 anos)

vivendo numa realidade diferente daquela em que foram 
criadas, as avós, hoje,  aprendem coisas que elas mesmas não 
pensavam que pudessem aprender. mesmo com a idade que têm, 
as avós percebem que a vida está lhes ensinando coisas novas.

a socialização sendo um processo dinâmico e recíproco, 
afeta não apenas o indivíduo socializado, mas também os so-
cializantes. através da relação face a face, avós e netos, as avós 
também	se	modificam.	Sobre	essa	questão,	Berger	nos	fala:	“...	
esta interiorização da sociedade, da identidade e da realidade não 
se faz de uma vez para sempre. a socialização nunca é total nem 
está jamais acabada”.32 

Dessa	maneira,	uma	outra	avó	confirma:

Aprendi. Tem coisas que a gente não sabia e fica sabendo, muita coisa 
que eles estudam, que a gente não sabe. Eles aprendem com a gente, 
mas a gente também aprende com eles. (Adelina, 72 anos) 

vivenciando uma experiência diferenciada das avós, as netas 
compartilham com elas os conhecimentos adquiridos na sociali-
zação secundária, procurando transmitir às avós o que aprendem 
no mundo lá fora:

Às vezes eu falo uma coisa que não está certa, ele me corrige. Eu acredito, 
porque se ele corrige eu penso e vejo o que está errado. 

32 Berger, p. 184, 1973.
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A gente aprende sim, mesmo na leitura, alguma coisa que eu tenho 
dificuldade eles ensinam, na leitura mesmo, escrever às vezes... porque 
a leitura de hoje é diferente, então muita coisa eu recorro a eles, para 
escrever. (Tereza, 67 anos) 

A	escrita	foi	sempre	uma	das	dificuldades	apresentadas	pelas	
avós, pois a maioria não tivera oportunidade de aprender a ler e 
escrever. e, com o passar dos anos, mesmo as que sabiam ler e 
escrever, às vezes recorriam aos netos. com isso, elas aceitam as 
interferências dos netos.

com as transformações na sociedade, de tradicional à mo-
derna, a realidade dos netos hoje é diferente das épocas quando 
as avós aprenderam determinados valores. e, por mais que eles 
gostem de seus avós, muitos não aceitam os valores antigos. os 
comportamentos e conversas sobre sexo, hoje em dia, são os que 
mais	chamam	a	atenção	das	avós,	e	é	nesse	particular	que	ficam	
mais	evidentes	os	conflitos:

É a pouca vergonha. Não é certo? Nem uma avó nem avô, nem uma 
mãe, nem um pai, não quer a pouca vergonha. E hoje é o que não falta! 
Que nem agora, não se respeitam mais. Antigamente um moço prá pegar 
na mão de uma moça ele precisava muito tempo. Hoje, não. Se ele olha 
na cara dela hoje, amanhã já estão aí... Eu falo o que é... Eu não adoto 
isso, mas quem que obedece isso hoje? Ninguém. (Francelina, 85 anos) 

as preocupações com os valores sobre sexo, nos tempos 
apontados pelas avós, não eram motivos de conversas e os com-
portamentos dos namorados, não chocavam as pessoas. com as 
transformações da sociedade, também vieram novos comporta-
mentos em relação ao sexo, que desagradam as avós; pois estas 
foram criadas dentro de um regime bastante rígido. mesmo que elas 



201

A transmissão de experiências entre duas gerações – avós e netas

digam não aceitarem os novos valores sobre o sexo, elas sentem 
que hoje é bem diferente da sua época, e nas conversas com os 
netos, acabam aprendendo coisas que nem pensavam em aprender:

Ah, eu aprendo aquilo que eles falam, do que se passa sobre estas 
coisas... eu ouço e falo: puxa vida! depois de velha eu estou aprendendo 
estas coisas de sexo. (Amália, 77 anos)

o preconceito que permeia nossa sociedade em relação 
ao sexo discrimina e exclue as pessoas idosas, tanto de continuar 
discutindo tais questões de sexo, como de participar normalmente 
da vida sexual. Porém esta concepção não está presente em todas 
as sociedades. nas sociedades de organização tribal estudadas por 
seeger33, por exemplo, é comum os idosos conversarem sobre 
sexo	e	até	transmitir	os	significados	deste,	no	ritual	de	passagem,	
quando da iniciação dos mais jovens para a  vida adulta.

as avós percebendo que hoje, passar determinadas tradições 
culturais da família é difícil, descobrem que não adianta insistir. 
E,	o	outro	conflito	que	se	estabelece	entre	as	diferentes	gerações	
é a questão da religião:

Eu pouco transmiti sobre a religião para os meus netos, porque eles 
não aceitam, e, olha! Não dá. É muita coisa que você fala e eles não 
aceitam. (Isabel, 68 anos)

assim determinados temas geram tensões na relação avós e 
netos,	quando	as	avós	querem	que	os	netos	aprendam	os	significa-
dos dos símbolos que para elas têm importância, mas para eles não.

33 seeger, a. Os índios e nós: Estudos sobre sociedades tribais brasileiras, 1980.
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a religião, a fé em deus foi que contribuiu para a força 
interior das avós, e que deu o sustentáculo para enfrentar todas 
as adversidades que encontravam. seus netos, vivendo a outra 
realidade, na qual tudo já está “mais fácil”, não aceitam esses 
valores religiosos.

os meios de comunicação e a tecnologia contribuíram para 
os novos sentidos das coisas. a realidade de hoje é outra;  muitas 
vezes as avós querem que os netos façam como elas, mas não 
conseguem o que desejam:

A gente gostaria de ensinar como a gente fez. Como  os antigos faziam 
tudo. Mas não adianta, não vão atrás disso. Eu me sentiria feliz se 
a gente falasse e eles pegassem, mas não pegam isso. A gente gostaria 
que eles não fossem que nem agora, mas eles são. (Vicência, 65 anos)

na medida em que os netos crescem e participam de outros 
grupos, suas opiniões vão se estruturando e eles passam a discordar 
das avós. esse fato deixa a avó aborrecida, porque percebe que 
seus netos estão mudando e opondo-se aos seus valores:

Eu me sentia bem. Eles ficavam ouvindo, porque eu achava que eles 
estavam gostando, e talvez lá por dentro não gostavam. Porque hoje é 
bem mais difícil, mas eu me sentia bem, quando falava alguma coisa 
para a criança que ela entenda, porque hoje a criança já é sabida, tudo 
entende. É isso aí. É muito a diferença, antigamente a criança era 
simples, agora hoje não, tudo é difícil. (Tereza, 65 anos)

observamos que na interação entre diferentes gerações, 
os valores e as práticas são aprendidos e passados, no cotidiano. 
Mesmo	que	os	conflitos	estejam	presentes	nessa	relação,	os	há-
bitos,	costumes	e	valores	vão	se	corporificando	em	rotinas	e	se	
tornando a essência da cultura dessas famílias.
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as transformações, ocorridas com certa rapidez na socieda-
de maior, não chegam a romper com todos os valores tradicionais 
na família, que a passos mais lentos, consegue equilibrar as inter
-relações familiares. dando com isso, tempo para que os avós, e 
outros familiares de maior idade, recriem seus hábitos, costumes 
e	sentimentos,	ou	ainda,	conflituam	sempre	com	os	mais	jovens.

projeto de vidA dAs NetAs: o desejo de se-
reM Avós, coMo suAs Avós

falar do desejo das netas em serem avós, como suas avós, 
é	reforçar	as	discussões	sobre	o	significado	de	modelo,	ou	
padrões culturais, é também, entender sobre ações e signi-

ficados	nas	relações	familiares	do	grupo	estudado.
ao abordar os modelos ou complexos de símbolos Geertz 

(1978,)34 explica que o símbolo é usado pelas pessoas, de diferentes 
maneiras.	Para	alguns	é	usado	para	qualquer	coisa	que	signifique	
uma outra coisa. as nuvens escuras, por exemplo, são avisos de 
uma chuva que vai cair. em outras ocasiões, o símbolo é usado 
apenas em termos de sinais explicitamente convencionais de um 
ou outro tipo. o autor menciona, como exemplo, também, que 
uma bandeira vermelha é um símbolo de perigo, uma bandeira 
branca,	já	significa	rendição.	Para	outros,	ainda,	o	símbolo,	limita-se	
a	algo	que	expressa	de	forma	ambígua	e	figurativa	aquilo	que	não	
pode	ser	afirmado	de	modo	direto	e	lateral,	ou	seja,	os	símbolos	
existentes na poesia. no entanto, ele é usado para qualquer objeto, 

34 Geertz, c. A interpretação das culturas, p. 105, 1978.
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ato, acontecimento, qualidade ou relação servindo como vínculo a 
uma concepção, como, por exemplo, a cruz. assim, “a concepção 
é	o	significado”	do	símbolo	(GeertZ,	1978,).35

Assim,	os	símbolos,	são	abstrações	da	experiência	fixada	
em formas perceptíveis. são incorporações concretas de idéias, 
atitudes, julgamentos, sentimentos  ou crenças. os atos culturais, 
a constatação, apreensão e utilização de formas simbólicas, são 
acontecimentos sociais como quaisquer outros, e são tão públicos 
como o casamento, e tão observáveis como a agricultura, o que 
os diferencia é a dimensão simbólica de cada um.

a importância dos símbolos é  a representação das fontes 
extrínsecas de informações, isto é, estão fora dos limites do or-
ganismo do indivíduo e, como tal persistem após a  morte deste. 
os símbolos são “fontes de informações” por fornecerem um 
diagrama ou gabarito em termos do qual se pode dar forma de-
finida	a	processos	externos	a	eles	mesmos.	Assim,	padrões	cul-
tuais fornecem programas para a instituição dos processos social 
e psicológico que modelam o comportamento público. nesse 
sentido, o comportamento humano ressente-se de informações 
intrínsecas, e as fontes extrínsecas, isto é, os padrões culturais 
passam a ser vitais.36

durham, ao tratar de modelo ou padrões culturais, o faz de 
modo diferente de Geertz, nos alertando que : perceber a cultura 
como instrumento construído para agir no mundo, é conceber a 
ação culturalmente padronizada como simples objetivação das nor-

35 ibid., p. 105. 
36 ibid., p. 105.
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mas	ou	da	estrutura,	isto	é,	seguir	fielmente	o	modelo	para	alguma	
ação ou sentimento, que este esteja ou não presente. nesse sentido, 
cai-se, necessariamente, no idealismo e no formalismo e perde-se 
a	riqueza	da	perspectiva	etnográfica,	na	qual	se	apreende	que	o	
significado	é	indissociável	da	ação	transformadora	do	homem.37

se, de um lado as discussões de Geertz evidenciam a con-
cepção de modelo e a sua importância para o comportamento 
humano,	de	outro	as	reflexões	de	Durham	supõem	o	modo	como	
a cultura é produzida, sugerindo-nos a integração entre a ação e 
a representação na compreensão das encenações de diferentes 
personagens sociais que vivenciam uma determinada realidade a 
qual lhes faz sentido. daí as diferentes dimensões num modelo. 
desse modo, a autora ressalta o processo de ação ligada à signi-
ficação	na	prática	humana.

É, pois, dentro dessa perspectiva de análise que procuramos 
compreender e interpretar as representações das netas, nossas en-
trevistadas, em relação aos seus projetos de serem avós no futuro, 
associando a transposição do modelo de avó para as netas, a partir 
da referência do papel daquelas que são avós. o que pretendemos, 
assim,	é	ressaltar	o	significado	do	vivido	concreto.

as colocações de durham, sobre modelos de família em 
nossa sociedade, nos chamam a atenção também, para a impor-
tância de se distinguir três tipos de problemas,  quanto os modelos 
de família. em primeiro lugar, o da expressão modelo de família 
e o de sua elasticidade. em segundo, a emergência de modelos 

37 durham, e. Cultura e ideologia, p. 74, 1984. 
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alternativos. e, por último, o desaparecimento da instituição fa-
mília como tal.38

em relação ao modelo de avó, percebendo que a vida social 
é organizada através de regras culturalmente elaboradas, percebe-
se que pode existir variações de modelos de avós, os quais são 
criados e recriados a partir de um modelo associado aos códigos 
da sociedade mais ampla. Porém, conforme a realidade vivida, a 
prática social, esse modelo pode adaptar-se ou transformar-se, ou 
ainda desaparecer, como grau de parentesco em relação ao papel 
de avó. nesse último caso temos o exemplo das avós que assumem 
o papel de pais dos netos quando aqueles morrem ou em outras 
circunstâncias variadas.

entender o processo da transposição do modelo de avó 
“tradicional”	 para	 as	 netas,	 assim	 como	 os	 significados	 que	
acompanham a permanência desse modelo de avó nessas famílias 
de descendência italiana é, para nós, fundamental, no estudo do 
espaço político da personagem avó na dinâmica familiar. a impor-
tância da experiência de vida das mulheres idosas entrevistadas, 
desempenhando	o	papel	de	avó	fica	evidente.	Nesse	sentido,	o	
modelo de avó dessas avós é visto pelas netas como uma cons-
trução social, a partir de determinadas realidades, vividas pelas 
suas avós. foi espelhando nas avós que as netas construíram os 
significados	de	serem	avós.

ao voltarmos os olhos ao vivido concreto, percebemos que 
as avós foram determinando suas próprias condutas no espaço 
da	família,	quando	seus	filhos	se	tornaram	pais,	ou	ainda	criaram	
regras para direcionar sua vida individual.

38 durham, e. Família e reprodução humana. in: Perspectivas antropológicas da mulher,  1981.
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convivendo com as avós, desde cedo, no dia-a-dia, as netas 
foram internalizando o modelo de avó que suas avós representa-
vam. um modelo tradicional, carregado de símbolos, que levaram 
as cinco netas casadas e as cinco netas solteiras imaginarem-se avós 
um dia como suas avós. vivendo esse mesmo papel na família.

embora as netas estejam vivenciando uma realidade  dife-
rente dos avós, pois todas estão trabalhando no mundo público, 
cumpre ressaltar as observações de durham, quando fala que o 
modelo tradicional de divisão sexual do trabalho estipula que o 
trabalho remunerado é função do marido, chefe da família, que 
provê seu sustento. cabe à mulher a responsabilidade pelo trabalho 
doméstico e socialização das crianças. apesar disso, as mulheres 
sentem-se cada vez mais forçadas, ou motivadas, a buscar ocupa-
ções remuneradas dentro e fora de casa. na medida, entretanto, 
que	essa	ocupação	é	definida	como	ajuda	ao	marido,	e, portanto, 
subordinada e meramente complementar no que diz respeito 
à manutenção da casa, preserva-se integralmente a validade do 
modelo tradicional, que, assim, conserva totalmente sua força na 
definição	da	posição	da	mulher	na	sociedade.39

assim, a persistência desse padrão tradicional de avó, está 
ligada ao modelo tradicional de mulher, ainda existente em nossa 
sociedade. como bem lembra durham: “os padrões culturais 
sobrevivem na medida que persistem as situações que lhes deram 
origem,	ou	alteram	seu	significado	para	expressar	novos	proble-
mas”.40 

39 durham, e. A dinâmica cultural na sociedade moderna, p. 13, 1977.
40 ibid., p. 13.
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mesmo que as netas estejam vivenciando uma realidade na 
qual há novas experiências de tempo e espaço, diferenciando-se 
do modo de vida experimentado por suas avós, não se percebe 
o rompimento brusco, desse modelo tradicional de avó. o que 
se	verifica,	portanto,	é	o	significado	das	ações	e	concepções	que	
as avós transmitem para as netas, ou seja, a força política dessas 
personagens, à medida em que ocupam um espaço na família e 
na sociedade, sendo reconhecidas e valorizadas, tanto como avós 
como enquanto mulheres. com isso, queremos sublinhar a criação 
de um espaço de “arbítrio” e de manobra, que se opõe e caminha 
paralelamente às relações sociais impostas por um sistema con-
trolador de poder que determina espaços, quer para jovens quer 
para idosos.

essas observações levam-nos a sugerir que as netas darão 
continuidade ao modelo de avó e garantirão, no presente, o espaço 
político das avós na família, bem como os seus próprios espaços, 
quando também forem avós.

Por essas razões é que as contestações ao modelo tradicional 
representam a aplicação maleável do desempenho do papel de avó, 
que a realidade de hoje já vai mostrando para as netas. assim, as 
circunstância levaram-nas a reformular em parte, o modelo tra-
dicional	de	avó,	onde	os	significados	de	trabalho,	amor,	família,	
respeito	aos	mais	idosos,	firmeza	de	caráter,	religião,	fazem	parte	
dos símbolos que determinam o modelo de avó que as netas 
imaginam	tornar-se	um	dia.	Símbolos	estes	que	têm	significados	
altamente valorizados pelas netas, como mulheres que são, vivendo 
em nossa sociedade.



209

A transmissão de experiências entre duas gerações – avós e netas

esse tipo de modelo de avó, é demonstrado pelos depoi-
mentos das netas,que em alguns casos se assemelham aos depoi-
mentos das próprias avós, a neta comenta:

Ah, porque, não sei, agora é lógico que eu pretendo me casar, ter filhos, 
depois, eu acho que é continuação, porque se eu tiver um filho e ele não 
tiver outro filho, quer dizer que prá quê? Morreu ali a semente? É como 
se ele fosse a continuação da minha vida. (Sandra, neta)

a prática social que implica no modelo tradicional de avó, 
o qual está intimamente ligado aos símbolos do casamento, da 
família e da mulher. estes são valorizados pelas netas e se consti-
tuem como expectativas em seus projetos de vida.

associado à expectativa de ser avó, vem também o projeto 
de	se	casar,	constituir	família	e	ter	filhos.	Dessa	maneira,	o	padrão	
cultural tradicional de avó, está ligado, principalmente, ao modelo 
de mulher que a sociedade maior passa para as mulheres-netas.

a interação entre as entidades: casamento, família, mulher, 
fortalece o modelo de avó tradicional, e dá às avós a experiência 
de vida que as netas querem experimentar um dia, é o que fala 
uma neta:

Eu pretendo ser avó, porque eu gostaria de viver esta experiência. Mesmo 
ser mãe, ser avó. Eu acho que toda mulher quer isso, toda mulher sonha 
com isso. (Talita, neta)

além de querer viver essa experiência, as netas casadas 
também aspiram poder desfrutar maior tempo com os seus netos, 
quando forem avós, pois elas sentem que não estão dando a devida 
atenção	para	seus	filhos.	É	o	que	fala	uma	neta	casada:
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Ah, pretendo! E como! Eu acho que é uma continuidade da vida. Eu 
acho que ter filho, neto, bisneto, você está continuando, vem vindo outras 
pessoas após você. E mesmo esse estilo de avó – que é milha mãe, minha 
avó, que gostoso que é curtir, eu vejo como elas curtem netos. Então eu 
acho que deve ser muito gostoso ser avó!. (Mary, neta)

as netas, nossas entrevistadas, demonstraram em seus de-
poimentos	como	projetam	seu	futuro;	baseando-se	na	figura	da	
avó, que é o espelho para a sua idade madura. com isso as netas 
projetam suas vidas em família, e vêem a continuidade de suas 
vidas através de seus netos.

É importante salientar que o tratamento das avós no que se 
refere ao amor e à afetividade, encarados como “puros”, e “mais 
intensos” sugerem interações contrárias daquelas vivenciadas num 
tempo	e	espaço	do	mundo	da	rua,	onde	os	significados	são	outros	
e implicam as relações de cunho mais impessoais.

o modo das avós se relacionarem com as netas garante o seu 
lugar na família e ainda, fazendo com que se valorize o espaço da 
casa e a  construção de um tipo de relação social de caráter pessoal.

essa prática social vivenciada pelas avós, torna-se, então, o 
modelo que as netas têm como desejo de viver a experiência de 
avós, nos seus comentários, elas dizem: 

Se Deus quiser vamos ver, pretendo ser avó. Eu acho que é uma 
experiência, porque eu pretendo ter filha e quero ser avó, e quero ser 
avó como minha vó foi... sabe, porque eu acho uma experiência nova. 
(Cristina, neta)

Eu acho que eu quero ser avó, prá passar essa experiência, que a minha 
vó passou, eu acho que é aquela história de colo sabe, que criança precisa 
e que minha vó deu. Os meus pais me deram, mas minha vó me deu 
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muito mais do que os meus pais. Ela dava colo, e eu acho que colo é a 
coisa mais aconchegante e eu gostaria de aconchegar a criança como avó, 
como avó também. (Eduarda, neta)

os depoimentos demonstram, de um lado, que as solteiras 
preocupam-se	com	o	casamento	e	a	oportunidade	de	ter	filhos,	
portanto, em constituir uma família; de outro, é possível perceber 
a preocupação das netas casadas no que se refere à preservação 
da família. nesse sentido, podemos perceber os planos de terem 
filhos	e	netos	no	futuro.	Com	isso	já	se	 imaginam	sendo	mães	
novamente,	 quando	 receberem	os	filhos	 de	 suas	filhas,	 isto	 é,	
seus netos:

Pois é, fico pensando no ano 2000, minha filha vai estar com 20 anos. 
Será que ela vai casar? Será que ela vai ter filhos? Será que vou chegar 
a ser avó? Ela me cobra mais um filho, um irmão. Então eu falo prá 
ela: quando você crescer, vamos cuidar juntas de seu filho!. (Rita, neta)

Na	expectativa	que	a	filha	venha	atender	a	ordem	“natural”	
que	a	sociedade	maior	impõe	à	mulher,	como	casar	e	ter	filhos,	a	
neta casada também se inclui nesse projeto, desejando ser avó e 
poder	participar	o	projeto	da	filha.

Para outras netas, o amor que os netos dedicam às avós, 
indicam os pontos principais que as fazem sentir vontade de ser 
avó, iguais as suas avós:

É claro que eu gostaria de ser tão amada e respeitada quanto a minha 
avó é, por nos e pelos bisnetos. Ah! Eu acho que exatamente por isso, 
eu gostaria de ouvir que os meus netos pudessem falar que eu sou uma 
pessoa da mesma forma que eu me dirijo a avó, com respeito, com amor. 
Assim, falando muito bem dela. (Talita, neta)
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o espaço que a avó soube conquistar na família, é desejado 
pela neta, pelo respeito que sua avó recebe de seus descendentes. 
dentro dessas colocações podemos perceber como as mulheres-a-
vós garantiram um espaço, não só para elas próprias mas, também 
às futuras mulheres-avós na família, na medida em que as netas já 
estão projetando serem avós, do mesmo modo que as suas avós, 
pois aprendem com elas o modelo a ser seguido.

dessas observações, podemos sugerir que enquanto em 
determinadas famílias as relações sociais presentes no modelo 
tradicional apresentarem-se convenientes, representando um con-
junto	de	símbolos	significantes,	este	permanecerá	e	será	desejado	
pelas mulheres:

Eu vou ensinar para meus filho, porque eu acho que para eles também 
saberem, o que eu pensava da minha avó, da mesma forma que a 
minha mãe conta a respeito da vó dela, minha mãe também sente uma 
admiração muito grande pela sua vó. Então, da mesma forma que eu 
tenho admiração pela minha, então eu acho que isso vai passar prá 
frente. (Lourdes, neta)

assim, à medida em que as avós emergem enquanto atores 
políticos, ocupando um espaço na família, as netas também se 
antevêem conquistando, no futuro, esse mesmo espaço.

contudo, ser avó igual a sua avó implica em não aceitar tudo 
como a avó aceita na família. e isso a neta reconhece que é difícil, 
pois a modernidade vem transformando as relações familiares. 
Com	isso,	a	neta,	desde	já,	se	inquieta,	refletindo	como	poderia	
estar adaptando o modelo de avó, que tanto admira:

Vai ser difícil ser igual, mas pelo menos cinquenta por cento eu quero 
aprender. Porque o que ela passa para nós e ensina em termos de ter 
a família unida, hoje é difícil, a gente tem que engolir muita coisa que 
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não quer, que está errado. Como ela tem vivência, sabe que aquilo que 
está sendo feito pelos mais novos está errado, mas, às vezes, para não 
chatear e não ter os filhos longe, ela está ali do lado, para a família 
estar sempre reunida e unida. Então, ela abaixa a cabeça; eu quero 
abaixar um pouco, pelo menos, pelo menos um pouquinho do jeito que 
ela abaixa. (Mary, neta)

As	experiências	de	vida	que	as	avós	detêm,	embora	influen-
ciem os comportamentos das netas, não impedem a inclusão de 
novos valores que vêm atingindo a vida familiar moderna. com 
isso, podemos detectar uma base de valores tradicionais coexis-
tindo	com	a	infiltração	de	novos	comportamentos	implícitos	na	
dinâmica cultural, em que há a criação e recriação de relações 
sociais em determinados contextos. a neta já prevê que 50% ela 
vai querer manter.

as netas demonstram o modo como insinuam esses valores 
tradicionais, bem como exprimem a habilidade em conviver com 
situações que ela pode resolver. expressam ainda as sutilezas em 
lidar, em determinados momentos, com as atitudes e idéias que 
não compartilham, minimizando as possíveis tensões que poderão 
colocar em risco o espaço e a posição que conquistaram na família.

essas observações permitem-nos dizer que a neta possivel-
mente agirá desse modo buscando ver a família unida. assim, a 
neta percebe que se conseguir fazer pelo menos metade do que 
a avó faz, ela também vai ter o seu espaço garantido, e também 
conseguirá atingir seus objetivos como mulher-avó.

outro aspecto que vem determinar o modelo de avó que 
as netas almejam ser um dia, está ligado à atitude maleável, que as 
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avó entrevistadas procuram ter na relação com os netos, dando às 
avós uma característica diferente:

Gostaria de ser igual a minha avó, no aspecto desse canal livre que 
existia, eu acho que é isso. Para mim, ela foge daquela coisa de vó 
ranzinza, chata. Ela soube ser uma avó mais companheira, mais 
amiga. (Rita, neta)

Ser	amiga	significa	não	implicar	com	os	assuntos	dos	mais	
novos, são essas as atitudes que as netas querem imitar de suas avós.

nem sempre todas as atitudes e valores das avós agradam 
as	netas,	 existem	questões	que	 as	netas	pensam	em	modificar,	
expressando alterações no modelo que as avós transmitiram. uma 
neta casada, explica:

É difícil, porque você tem que viver a situação para você dizer. Mas, eu 
não tenho porque não ser igual a minha avó, mas eu tenho que mudar 
alguma coisa, eu tenho alguma coisa da avó que eu não gosto, é na questão 
de interferir na educação da criança, chamar atenção, o modo como é 
chamada, então eu acho que certas coisas, não está certo. (Vera, neta)

o que se observa é que a avó, ao se tornar bisavó perde 
a	sua	influência	direta	na	educação	dos	bisnetos,	uma	vez	que	o	
contato direto com estes, agora, é mais associado com as suas 
avós, isto é, as mães das netas.

nessa mesma questão da educação, o que se percebe é que 
se as mães das netas aceitavam a interferência das avós na educação 
de	seus	filhos,	hoje	essa	interferência,	na	educação	dos	bisnetos,	
perde a força, pois as netas também já criaram o seu universo 
de	símbolos	que	têm	um	significado	diferenciado	para	elas,	com	
relação	à	educação	de	seus	próprios	filhos.
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as avós, ao transmitirem suas experiências de vida, difun-
dem	valores	às	netas,	e	geram,	muitas	vezes,	conflitos	com	estas	e	
com a família como um todo. nas concepções dos bens materiais 
e suas aplicações, as tensões que expressam vivências e pontos de 
vista diferentes, também aparecem de modo acentuado:

Olha, só não vou querer ser como ela, nas questões de dinheiro. Também, 
não sei se meu avô influenciou um pouco; então ela está assim muito 
segura, não quer gastar. Então eu acho que nesta idade que ela está 
hoje é diferente; quando ela era mais nova ela era mais solta, então 
nessa fase eu não vou ser igual. Se eu tiver essa condição que ela tem 
hoje eu gostaria de dar muito mais pros netos. Para mim é indiferente, 
mas ela é vó, um presentinho e uma coisa e outra. Porque criança gosta, 
e ela tem netos pequenos, bisnetos e, hoje ela é mais segura. Ela acha 
que vai dar, deixar, eu acho que ela não deveria ter essa preocupação.             
(Lourdes, neta)

Para esclarecermos essas observações é necessário pontu-
armos a trajetória de vida das avós e a situação que vivenciam no 
momento. se de um lado, o fato da avó “ser segura” e “não querer 
gastar” sugere a preocupação em deixar de reserva algumas eco-
nomias	para	situações	inesperadas.	De	outro,	significa,	também,	o	
modo	de	se	sentirem	independentes	dos	filho	e	netos.	Ainda,	essas	
economias representam os anos de esforços e trabalho, isto é, o 
resultado do investimento das avós. Pois, as avós não mantiveram 
ligações diretas com um mundo público mais amplo, deixando 
de desempenhar atividades remuneradas. a pequena quantia de 
dinheiro, geralmente, guardado nas cadernetas de poupança é 
fruto do trabalho seu e do marido, somado às poucas quantias 
recebidas das casas de aluguel.

embora as avós tivessem contribuído para formar o pecú-
lio do casal, as suas economias são percebidas como bens, cujo 
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esforço	 em	 adquiri-lo	 é	 atribuído	 à	figura	 dos	homens,	 isto	 é,	
seus	maridos.	Mesmo	que	os	rendimentos	tivessem	ficado,	desde	
tempos atrás, sob a administração da mulher, agora a avó, as de-
cisões quanto ao consumo são tomadas pelo casal. sendo assim, 
a relação da avó com os bens materiais está, portanto, vinculada 
a um estilo de vida de pequenos sitiantes, vivenciado no passado, 
e a uma divisão sexual do trabalho, em que à mulher cabia uma 
maior	responsabilidade	com	os	afazeres	da	casa	(embora	ela	tenha	
auxiliado	o	marido	na	roça).	Nesse	sentido,	a	avó	não	tinha	os	seus	
rendimentos de maneira independente e sua concepção quanto 
ao uso deste, está ainda associada à maneira como vivenciou a 
questão do poder e da autoridade no mundo da casa.

as netas, por outro lado, conhecem esta questão por in-
termédio do espaço que conquistaram na esfera pública a partir 
do desempenho de suas atividades extradomésticas. assim, rece-
bem remunerações independentes do trabalho do marido e têm 
a possibilidade de manejar seus rendimentos de forma que sua 
autonomia	quanto	ao	consumo	não	fica	necessariamente	subme-
tida à apreciação do marido. com isso, supõe-se que futuramente 
a neta, no papel de avó, poderá encarar de outro modo os bens 
materiais sugerindo-nos uma outra percepção quanto à maneira 
de conduzir os gastos.

cabe notar também, que as concepções dos bens materiais 
para as avós estão ligadas a uma forma de se precaverem com as 
dificuldades	que	a	velhice	pode	lhes	apresentar.

as pessoas mais jovens, ao contrário, têm seus interesses 
voltados para objetivos mais imediatos na vida.

um outro ponto importante a ressaltar é a questão da idade 
avançada das avós, e a “disposição” que elas têm, mesmo com 
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essa idade, o que se constitui em uma referência importante para 
as netas:

Olha, eu acho que basicamente é esse espírito assim de disposição que a 
vó tem, e eu também tenho, de estar sempre pronta pras coisas, de topar, 
por exemplo, vamos fazer uma viagem longa, ela vai; vamos sair, ela 
sai; vamos lá, ela vai; vamos fazer alguma coisa prá alguém. Eu acho 
assim, é esse espírito de disponibilidade que eu sou parecida. (Mary, neta)

o trabalho constante na vida das avós, é ponto de referên-
cia para as netas, mesmo que as avós já tenham uma certa idade.

e, assim, as questões implícitas no desempenho do papel 
de avó, na família, ou ainda as questões que envolvem a idade 
mais avançada das avós, as tradições culturais que esse grupo de 
mulheres-avós,	descendentes	de	italianos,	internalizaram;	refletem,	
na personalidade, um estilo de vida que as fazem representar mo-
delos para suas netas:

Vou querer sim, ser igual a ela, principalmente em respeitar os outros 
e ter assim a mesma firmeza. Tentar ter aquela firmeza que ela sempre 
transmitiu prá gente, aquela segurança de pessoa e respeitando os outros. 
Sempre demonstrou ser firme, mas nunca deixou de ouvir os outros. 
Aliás, recebi dela e consegui transmitir isso pros meus filhos também. 
(Luciana, neta)

o modelo de mulher-avó que as netas estão interiorizando 
é o padrão de mulher na velhice, característico nestas famílias, o 
qual se caracteriza por comportamentos, tais como: a autoridade, 
a	auto-confiança	e	segurança	de	saber	o	que	ela	quer	para	si	e	
para sua família:

Acho que essa maneira dela ser, sempre levando a vida dela, assim 
com firmeza, não que eu me ache muito firme, mas pelo menos essa 
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vontade, essa intenção de estar dando confiança, firmeza, na convivência 
da família. (Rita, neta)

tendo o auto-controle de suas ações na família, com a idade 
avançada e a experiência de vida, as avós passam para as netas as 
atitudes	que	caracterizam	sua	personalidade:	uma	maneira	firme	e	
confiante	de	vivenciar	o	cotidiano,	uma	vez	que	ela	têm	a	certeza	
de que seus objetivos foram alcançados. os descendentes apren-
deram a respeitar, tanto o espaço conquistado pelas avós como os 
ensinamentos por elas transmitidos. através de suas histórias de 
vida ressaltam a importância da atitude responsável para os atos 
de todos os dias. nesse ponto, uma neta expõe o que aprendeu 
com	a	avó	e	como		transfere	isso	a	seus	filhos:

Eu procuro passar prá elas as coisas positivas, principalmente o fator 
responsabilidade porque, a gente aprende desde cedo a se controlar, a 
respeitar o próximo. Isso a minha vó ensinou e eu procuro passar para 
as crianças. Isto tem que existir entre nós e os irmãos, isto eu procuro 
passar prá eles ensinando. (Vera, neta)

A	responsabilidade	vem	afirmar	os	propósitos	que	a	avó	
transfere para seus descendentes, fazendo com que ela se sinta 
útil no espaço ocupado na família.

outro aspecto a considerar, são os valores transmitidos pelas 
avós, aos quais as netas desejam dar continuidade, diz respeito à or-
ganização do mundo da casa. as famílias entrevistadas expressam 
concepções que dizem como consideram uma “casa em ordem”; 
isto pressupõe as regras aprendidas, as quais procuram seguir:

Eu tento ensinar aos meus filhos desde cedo, principalmente na parte 
da organização, para não esparramar as coisas, porque são as coisas 
positivas que a gente aprende para ter uma vida mais fácil. A gente 
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tem que coletar tudo para a vida deles ser um pouco mais fácil que a 
da gente.  (Lourdes, neta)

a organização do mundo na casa é necessário para o bom 
desenvolvimento e a ordem do ambiente. esses valores de ordem 
prática,	 as	netas	 casadas	 já	 estão	passando	para	os	 seus	filhos.	
assim, de geração a geração as mulheres transmitem o que apren-
deram sobre esse mundo que administram.

Esses	valores	têm	um	significado	que	marca	a	vida	das	netas.	
contudo, junto à organização da casa, existem outros valores que 
as netas não aceitam e procuram eliminar:

O que vou aprendendo com ela, a minha filha está prendendo comigo. Eu 
acho que é um processo natural. Eu já vejo a minha filha organizando 
os livros dela de uma forma que a vovó é. Eu estou passando justamente 
aquilo que eu concordo, que é ideal para mim. Porem, tem coisas da 
vovó, que eu não concordo e que eu não absorvi, mas tem coisas que 
ficou e que eu gosto, por exemplo a questão da organização tão simples 
do trabalho, da minha casa, coisa  que eu gosto, que eu sinto bem, não 
que eu esteja passando, mas a minha filha está vivendo isso, ela está 
recebendo. (Mary, neta)

Acho que isso aconteceu sempre, às vezes, até inconscientemente a gente 
passa muito da gente do que a gente aprendeu da vó, dos pais pros 
filhos. Então, eu acho que a gente acaba assim também fazendo uma 
seleção, daquilo que é uma experiência positiva e negativa. Então da-
quilo que eu concordo com a minha vó, com a forma dela ser, dela ver 
as coisas é claro que eu vou passar isso e eu acabo passando isso todo 
dia para as crianças. Por exemplo, existe um aspecto: a avó, ela tem 
assim preconceitos, eu acho que isso fica muito claro, ela explica isso 
então, de repente esse é um aspecto que eu não vou passar prás crianças, 
porque eu discordo disso. Então, eu pretendo que essa transferência de 
experiências das coisas que eu concordo, eu vou passar e daquilo que 
não, possivelmente que eu não passe. (Vera, neta)
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Vivenciando	a	experiência	de	educar	seus	filhos,	as	netas	vão	
selecionando os pontos que consideram positivos e vão transmitin-
do	para	os	seus	filhos.	Nesse	sentido,	percebemos	a	permanência	
de determinados bens simbólicos, importantes na concepção dos 
elementos que permeiam a vida familiar.

a seleção dos comportamentos e concepções pelas netas 
corresponde ao conjunto de experiências que vivenciam no tempo 
e espaço, os quais se transformam. contudo, isso não impede as 
netas de valorizarem o modelo da avó tradicional. aqui podemos 
evidenciar as considerações de durham quando lembra: “a exis-
tência	de	inúmeras	exceções	não	significa	necessariamente	a	con-
testação da regra; pode representar apenas sua aplicação maleável 
para permitir a solução de problemas diversos”.41 

Portanto, na vida cotidiana, os modelos estão sendo cons-
tantemente	redefinidos,	existindo	uma	flexibilidade	para	incorporar	
grande número de exceções, atendendo os problemas que vão 
surgindo no dia-a-dia.

A	unidade	entre	ação	e	significação,	nas	relações	das	avós	
nessas famílias, é que determina a permanência desse modelo 
tradicional de avó.

mesmo apresentando algumas variações, as netas reforçam 
o	significado	desse	modelo	de	base.	E,	no	imaginário	de	serem	
avós,	como	suas	avós,	elas	estão	refletindo	o	que	esperam	em	sua	
velhice: serem mulheres idosas-avós.

olhando por outro ângulo, o nosso estudo apresentou re-
forço desse modelo de avós, nessas famílias, por estar carregado 

41 durham, p. 30, 1983.



221

A transmissão de experiências entre duas gerações – avós e netas

de	 comportamentos	 relacionados	 à	 eficácia	 da	 organização	 da	
unidade familiar.

as falas das netas retratam a valorização do papel de avó, 
na	família,	podendo	afirmar	que	a	interiorização	do	modelo	tradi-
cional, o reconhecimento por tudo aquilo que é  tradicional,  vem 
auxiliar a condição da mulher, a condição da mulher no ambiente 
da casa e da família.

as netas estão aprendendo como ser avós no futuro, e seu 
aprendizado	está	relacionado	com	os	significados	do	que	dá	sen-
tido para suas vidas. com isso, as netas casadas estão passando 
para	seus	filhos	um	modo	de	encarar	a	velhice,	garantindo	também	
seu espaço nele.

mesmo que as netas, ainda não sejam avós, o papel de avó 
por elas imaginado vem pautado nas características do modelo de 
avó vivenciado por suas avós.

suas ações futuras como avós, estarão ligadas às ordenações 
implícitas,	nessas	ações,	isto	é,	essas	ações	terão	um	significado	para	
elas e não serão simplesmente regras a serem cumpridas. sendo 
assim,	a	figura	de	suas	avós	é	presença	constante.	Aqui	podemos	
nos reportar às observações de Barros quando explica: 

estar perto dos netos no cotidiano de suas vidas, acompanhar 
seu crescimento, emitir opiniões, mesmo que relegadas a 
um segundo plano, mostrar sua preocupação, são elementos 
sempre presentes nos discursos dos avós quando falam dos 
netos. É através deles que os avós estão presentes no futuro, 
é	preciso	que	sua	presença	fique	marcada	nos	netos.42

assim, as avós entrevistadas vão lutando e buscando a 
preservação do seu espaço na unidade doméstica como forma 

42 Barros. p. 93, 1986.



222

A transmissão de experiências entre duas gerações – avós e netas

de afastar a insegurança que a idade vem trazendo, garantindo 
também seu espaço pessoal e o respeito por parte de todos os 
membros da família, pela idade e pela sua história de vida repleta 
de experiências.

Com	as	netas	ficou	o	que	significou	das	relações	com	suas	
avós.	E	assim	podemos	afirmar	que	sempre	serão	lembradas,	pela	
perseverância com que lutaram em manter a família unida. com as 
netas estão essas marcas da continuidade delas nas suas famílias.
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coNsiderAções FiNAis

o presente estudo, nos possibilitou entender a constru-
ção e a manutenção do papel de avós, através dos 
conjuntos	de	significados	que	esse	papel	carrega	com	

ele, nas relações das mulheres-avós nas famílias de descendência 
italiana em londrina.

ao analisarmos os depoimentos das avós e netas, percebemos 
que a construção do poder de controle da avó na família, vem da 
trajetória de vida dessas mulheres, que mesmo vivenciando um 
período na sociedade tradicional, souberam driblar seus familiares, 
e levar adiante seus objetivos, de mulheres-mães  e mulheres-avós.

O	estudo	confirmou	que	a	família	permite	a	criação	de	um	espa-
ço de arbítrio em relação à sociedade mais ampla, e o grupo de 
mulheres estudado demonstrou saber utilizar-se desse espaço. a 
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velhice, para elas, não representa um período fundamentalmente 
caracterizado pelas questões do corpo e nem pelas questões da 
marginalidade. a velhice está relacionada com o contexto familiar, 
pois a trama de relações estabelecida, a disposição para o trabalho, 
a história da família na memória, os projetos de vida de mulher 
realizados, primeiro como mãe e agora como avó; fazem-nas sentir 
que não são “velhas”, mas capazes de contribuir participando do 
contexto familiar.

a importância do papel de avó, hoje,  está ligado à concretização 
de um ideal de mulher e de vida  na velhice dentro da família; o 
que	as	levam	a	ter	orgulho	em	afirmar	serem	avós.	E	que	por	isso,	
nem imaginam como seja a vida na instituição asilar.

vivendo a velhice na família, auxiliando seus familiares a tomarem 
decisões	sobre	negócios	econômicos,	e	a	enfrentarem	as	dificulda-
des do cotidiano, encorajando-os com seu exemplo de vida, elas 
continuam participando do mundo familiar como sujeito político, 
independente de sua idade. Por essa razão a velhice é encarada 
por elas como “velhice do espírito”.

com esse conceito de velhice, é que as mulheres-avós encontram 
força para continuar lutando pela união da família e pela manuten-
ção dos valores tradicionais familiares. dessa forma, mesmo com 
a idade já avançada, elas conseguem controlar a família inteira, seja 
através de recados por telefone, ou ainda, contatos diretos com 
seus familiares. conversando, explicando ou procurando entender 
as coisas que não sabem, elas vão se mantendo nas relações da 
família, auxiliando seus adolescentes na condução de suas vidas.

as características que permeiam as representações dessas mulhe-
res-avós estão ligadas aos padrões culturais, relacionados com a 
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visão	tradicional	específica	sobre:	trabalho,	amor,	família,	mulher,	
religião,	casamento,	os	quais	auxiliaram-nas	a	influenciar	não	só	as	
relações na família, mas também a educação de seus netos, mesmo 
que esses valores tenham sofrido mudanças na sociedade.

o estudo com as avós e netas nos oportunizou entender como a 
velhice é vivida no cotidiano da família, e ainda, entender como 
personagens que já possuem uma experiência de vida, em virtude 
da	idade,	internalizaram	significados,	ainda	não	apreendidos	pelo	
jovens.	Esses	significados	deram	força	para	que	elas	hoje,	estejam	
em família. 

o controle que exerciam nas famílias, era demonstrado com muita 
evidência,	isso	ficou	confirmado	não	só	nas	falas	delas,	e	das	ne-
tas, como também foi observado por nós, durante as entrevistas. 
um fato ocorrido foi que, em determinados momentos as avós 
paravam de falar para dar ordem ou perguntar coisas que queriam 
saber dos familiares, falar com os netos que estavam voltando da 
escola, ou ainda falar com as empregadas que estavam por perto; 
sem se preocuparem em interromper a entrevista. voltavam a 
falar	novamente,	como	se	nada	tivesse	acontecido.		Verificamos,	
então, como essas mulheres-avós com idade acima de 65 anos 
ainda mantém o controle e participação na família.

Daí,	a	necessidade	dos	profissionais	valorizarem	em	seus	estudos	
e ações,  a cultura de cada grupo, criando novas estratégias de 
trabalho com diferentes gerações e gêneros.

O	estudo	da	velhice	direcionado	para	a	visão	dos	significados,	traz	
contribuições importantes para a atuação não só do serviço social, 
junto às pessoas idosas como indivíduos, mas, também junto à 
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população idosa que recebe atendimentos nas instituições públicas, 
de modo geral. conhecendo mais o cotidiano dessas pessoas, os 
profissionais	conhecerão	também	os	significados	que	têm	para	
elas os atendimentos nas áreas de: saúde, lazer, trabalho, educação, 
questões da aposentadoria, habitação, transporte, e outras. 

o aprofundamento nos conhecimentos da categoria família, isto 
é, conhecer as relações cotidianas dos familiares com seus mem-
bros de mais idade é importante, já que nem todos os idosos estão 
em asilos, ou em locais similares. além de que, essa perspectiva 
de estudo possibilita conhecer a relação da pessoa idosa com ela 
mesma, com a família e com a sociedade moderna, no que se refere 
às mudanças ocorridas e como essas pessoas agem, para continuar 
ocupando um espaço na família e na sociedade.

fica claro neste estudo que a condição de pertencer à camada 
média na estrutura social, como pequenos produtores e industriais, 
possibilitou a essas avós, aprenderem não só como produzir bens 
materiais,	mas	também	como	internalizar	significados	implícitos	
nesse modo de vida.

assim, os símbolos que direcionam a relação de seus familiares 
estão intimamente ligados aos sistemas de símbolos que norteiam 
a camada média na sociedade maior.

observamos que dois conjuntos de símbolos fundamentais, di-
recionaram as relações das mulheres-avós na família: trabalho e 
amor.	Do	trabalho,	elas	herdaram	os	siguinificados	dos	pais	do	
sexo masculino, com os quais as coisas do mundo público, mesmo 
que algumas vezes parecesse que este mundo não lhes pertencia. 
Pois a época resistia em dar-lhes este lugar. nesse mundo público, 
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estavam: o lucro dos negócios, o controle dos gastos e das produ-
ções; a organização e a ordem; a razão, e de tudo isso, quem sabia e 
poderia tratar eram os homens, mas as mulheres-avós aprenderam.

Do	Amor,	 elas	 herdaram	os	 significados	 da	 própria	 natureza,	
quando trouxeram com elas, a condição de procriar, somando 
com	o	aprendizado	que	tiveram	dos	significados	assimilados	das	
suas mães, e elas aprenderam muito bem.

a ligação entre o trabalho e o amor, foi a tônica no relacionamen-
to dessas mulheres-avós, que de uma forma ou de outra estavam 
presentes nas famílias. as diferentes formas de lidar com esses 
dois	pontos	importantes,	fizeram	as	avó	se	tornarem	diferentes	
das outras mulheres-avós. elas souberam dar sentido para suas 
vidas. esse sentido estava no futuro que as aguardavam, isto é, 
estar sempre em família. e, ainda ensinaram suas netas.

assim, o estudo na perspectiva da cultura, demonstrou que no 
espaço da família, as mulheres-avós souberam unir, o que a so-
ciedade separa: o trabalho ao amor.

com esse elo fundamental, elas conduziram seus familiares de 
descendência italiana. e, forjaram ainda, uma identidade diferente 
de outras mulheres-avós.

com a sensação de “missão cumprida” no projeto de vida de mu-
lher, mãe, e agora avó, elas vão desfrutando do ambiente familiar 
com muita atenção e respeito voltados para a sua pessoa. e, as 
netas aprendem com elas.

demonstrando a vontade de trabalhar, de participar das decisões 
da família, as avós não se consideram “velhas”, pois, elas criam 



228

Considerações finais

estratégias de driblar os pensamentos que levam a entender a ve-
lhice somente ligada ao processo degenerativo do corpo.

Assim,	sendo,	os	significados	que	permeiam	a	velhice,	a	mulher	
e a família desse grupo estudado, interligaram-se, e deram subs-
tância ao resultado do nosso estudo, permitindo-nos avançar nas 
discussões dos estudos da velhice, com maior ênfase na família.

observamos também, que o cuidado para com os membros idosos 
por parte da família é importante não só para ela como para o 
idoso também, pois a unidade familiar precisa manter os membros 
idosos de ambos os sexos, uma vez que a relação entre esses idosos 
e os mais jovens, de maneira íntima e prolongada, permite o seu 
fortalecimento e sua organização, formando uma unidade mais 
cooperativa. Por esse motivo, as mulheres-avós nessas famílias 
têm	um	espaço	significativo,	elas	representam	o	“esteio”	para	as	
famílias naquilo que seus membros precisam ainda aprender com 
as avós. fica evidente a importância da família para o idoso, na qual 
ele deve receber atenção, respeito. uma vez que a família muitas 
vezes não percebe como estão tratando seus idosos.

diante desse quadro, procuramos não apenas constatar e descrever 
a heterogeneidade cultural, mostrando as características diferentes 
desse grupo de mulheres-avós, mas arriscamo-nos a explicar o 
modo pelo qual essas características são produzidas socialmente, 
isto é, são construídas na relação entre avós e netos e com os 
familiares como um todo. dessa maneira, tentamos explicar a 
natureza do próprio processo dessa heterogeneização; e ainda 
procuramos demonstrar as características diferenciadas desse 
grupo	de	mulheres-avós,	ligadas	as	suas	ações	e	significações	com	
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o contexto sócio-cultural por elas vivenciado, em um universo 
específico,	a	cidade	de	Londrina.

Queremos chamar a atenção, que londrina, recebendo o cognome 
de “cidade Progressista”, certamente recebeu também desse grupo 
étnico, entre outros, a forma de passar o carinho, afeto às pessoas 
que aqui visitam, comparada com a “casa das avós”, onde tem 
uma “magia” de receber bem.

as diferentes etnias existentes na sociedade brasileira, nos levam 
afirmar	que	certamente	outros	grupos	familiares	agem	de	formas	
diferentes dessas avós. contudo este estudo investigativo trouxe 
informações	significativas.	O	relacionamento	entre	avós	e	netas	
em diferentes etapas da vida; a relação autoridade e afeto; a in-
fluência	da	avó	na	educação	das	netas;	a	presença	das	avós,	nas	
lembranças dos netos, como protetora, orientadora, controladora 
e até como segunda mãe. essas questões poderão ser pistas para 
outros	estudos,	solidificando	as	informações	necessárias	para	os	
gerontólogos e outros técnicos ao trabalharem com a população 
idosa no Brasil.

considerando que as diferenças de classes sociais, de culturas e de 
gênero interferem no processo de envelhecimento, é importante 
notar que as mulheres-avós e as netas trazem nas suas falas, dados 
significativos	para	novos	estudos	e	ações	profissionais	 junto	às	
famílias e idosos.

a questão de gênero relacionada ao envelhecimento, é ainda pouco 
estudada. É nas relações de família um dos espaços importantes 
para entender o porquê mulheres vivem mais do que os homens.

as avós e as netas souberam usar da expressividade humana e 
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manifestaram-se sobre suas intenções subjetivas, demonstrando 
a objetividade das relações entre as avós e seus familiares. nesse 
sentido, conversar com essas mulheres avós e netas foi mais que 
uma aventura, foi uma fascinante experiência, de um trabalho de 
interpretação das representações dos fatos de suas vidas.

este estudo marcou, na categoria família, as características de 
relações familiares tradicionais, em que  o respeito às pessoas 
idosas, tinha um espaço determinado, dando satisfação e prazer 
para todos.

mesmo que o modelo de família “excessivamente rígido e norma-
tivo que assumiu no século xix”, tenha sido criticado por alguns 
grupos na sociedade contemporânea, a família é cada vez mais o 
espaço reivindicado pelos homens. ela oferece, numa sociedade 
difícil, proteção, apoio, solidariedade e calor humano. É nesses 
fatores que a família em si como instituição resiste às reinvenções 
de novos tipos de famílias que vêm surgindo; nos quais a liberdade 
sem compromissos com os parentes querem ganhar espaço.

É preciso entender ainda que os serviços prestados pelo estado, 
através dos setores da sociedade: saúde, lazer, trabalho, habita-
ção, aposentadoria, educação, estão longe da humanização que 
o cidadão idoso do nosso país precisa e deve receber. e, isso o 
profissional	ao	trabalhar	com	esse	segmento,	deve	perceber	para	
rever seu modo de agir.

compreender a velhice pela visão cultural, além de abrir espaço 
para novos trabalhos em direção a melhoria de vida no cotidiano, 
não só dessa faixa etária, mas de todo cidadão, em nosso país, 
também faz com que, o próprio idoso se volte para si mesmo, e 
redescubra seus sentimentos e valores. demonstrando em sua re-
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presentação social, ser um cidadão participativo e bem informado 
de seus direitos e deveres. esse modelo de velhice, despertará nas 
demais faixas etárias, outras perspectivas de ver o futuro. e, certa-
mente no jogo das relações sociais, entre os idosos e a sociedade 
capitalista, todas as gerações sairão ganhando.

o sentido da vida das avós, por nós entrevistadas, esteve sempre 
em pauta, no futuro que as aguardavam, isto é, estar sempre em 
família. 

o estudo apresenta com clareza, que essas avós souberam estabe-
lecer estratégias para conseguir o espaço diferenciado na família. 
e, que viver em família e com amor e paz, sempre foi o desejo 
delas. os depoimentos das avós e das netas não esconderam, que 
mesmo	com	tanto	esforço	das	avós,	os	conflitos	com	as	gerações	
mais novas, também aparecem. isso prova a grande força ideoló-
gica que a sociedade maior têm sobre a família.

além de demonstrar esses pontos importantes das questões de 
parentesco – avó na família – o estudo possibilitou, através das 
questões	da	transferência	de	experiência	de	vida,	verificar	como	
as pessoas idosas convivem com os mais jovens, no mundo da 
casa. mesmo que muitas vezes essas relações provoquem tensões, 
a	troca	social	existe,	como	um	jogo	de	significados,	que	têm	valor	
tanto para uma geração, como para outra, criando-se uma respei-
tabilidade em relação àquela que melhor sabe manejar as regras 
desse jogo.

finalizando, queremos ressaltar que o estudo com as mulheres-a-
vós e netas nos fez perceber que cada membro da família, reage 
sobre todos os outros e é por eles afetado. e, que justamente no 
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movimento	indefinido	deste	jogo,	temos	que	apreender	os	signifi-
cados das diferentes gerações, e é com eles que devemos trabalhar.
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