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RESUMO 

 

Silva, Candido de Jesus. Nas malhas das redes de solidariedade familiar: um 

estudo sobre avós que cuidam ou criam netos em um bairro da Zona Norte de Aracaju. 

Orientadora: Christine Jaquet. São Cristovão, 2012. UFS - NPPCS-2012. Dissertação de 

Mestrado em Sociologia. 

 

Este estudo teve como objetivo responder a uma questão básica, relacionada a um 

segmento específico da população, formado por avós que criam ou cuidam dos netos, 

coabitando de maneira permanente ou temporária uma mesma unidade residencial. A 

pergunta que despertava a curiosidade era: qual a representação que os avós atribuem ao 

fato de criarem seus netos? Como eles se vêem neste papel? O universo desta pesquisa é 

formado por pessoas que moram numa área da cidade denominada de Conjunto e Invasão do 

Almirante Tamandaré, localizada no Bairro Santos Dumont, na Zona Norte de Aracaju.  

Certamente, a originalidade não é a principal característica deste fenômeno, já que foi 

observado em outras épocas e tem recorrência em outros locais e segmentos sociais, 

notadamente entre as camadas mais pobres da população (mas, não somente entre elas). O que 

mais se sobressai nesta questão são as relações familiares. De que maneira se processa esse 

arranjo? Esta situação provoca uma relação de conflito entre os membros da família? Estas e 

outras perguntas, exigem, necessariamente, a inclusão de duas categorias sociológicas básicas, 

para  compreender como se dão essas relações. A noção de solidariedade familiar e as 

relações de consangüinidade ou de caráter eletivo. Para responder a estas e outras 

perguntas e retratar esta realidade e as características que envolvem estas relações foi 

realizada uma pesquisa de campo, na qual foram entrevistadas dez avós-criadores, sendo oito 

(08) entrevistas com mulheres-avós e duas (02) com homens-avôs. O objetivo era 
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compreender a dinâmica e as condições de vida dos sujeitos envolvidos nessas relações e as 

razões que levam à formação deste tipo de arranjo familiar, no universo das relações 

familiares contemporâneas. 

O que mais se evidenciou nessas relações foi a presença da mulher-avó, 

coabitando com filhos e netos, em condições de precariedade material, levadas pela 

necessidade de prestar apoio aos membros mais jovens da família, em situação de crise 

financeira ou instabilidade emocional. 

As mulheres que vivem a condição de avós criadoras, geralmente assumem o 

sustento e a manutenção da família, acarretando para elas maior responsabilidade ao mesmo 

tempo, que amplia a sua autoestima e assegura o respeito e a consideração dos membros da 

família. Como pano de fundo dessas discussões, estaremos analisando as trajetórias de vida 

dos agentes enfocados e refletindo sobre suas idéias de mundo e sobre questões relacionadas 

ao envelhecimento, aos ciclos de vida, as relações de parentesco e a solidariedade familiar. 

Palavras-chaves: Solidariedade. Ciclos de Vida. Diversidade Parental. Sociologia 

da Família.    
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RESUMÉ 

 

Dans la société contemporaine, le phénomène des grands-parents éducateurs est 

totalement intégré aux relations familiales des couches populaires de la société, ce phénomène 

avait d’ailleurs été déjà observé au cours de l’histoire. Durant la période coloniale, il était 

commun de partager l’habitation avec plusieurs générations d’une même famille et de 

personne y étant attachées, comme le montrent les études d’Antonio Candido et de Gilberto 

Freire. Actuellement, la cohabitation de trois générations dans une même habitation : parents, 

enfants, petits-enfants n’est pas un phénomène commun, même si dans certains cas 

déterminés ce modelé persiste pour des raisons d’ordre financières ou pour apporter de l’aide 

aux membres les plus jeunes de la famille, ainsi que dans des situations de crise ou 

d’instabilité émotionnelle 

Ce travail cherche à comprendre comment se construit la notion de « grands-

parents éducateurs » dans un milieu de changement social à partir de leurs vécus et leurs idées 

du monde. Nous avons comme toile de fond les questions du vieillissement et du cycle de la 

vie et essayons de percevoir les relations de parenté et de solidarité intergénérationnelle du 

point de vue des acteurs de cette recherche. 

Mots-clés. Solidarité. Cycles de vie. Diversité parentale. Sociologie de la famille. 
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I-INTRODUÇÃO  

 

1. ARRANJOS FAMILIARES CONTEMPORÂNEOS 

  

Quando empregamos o termo família, o que queremos descrever é um grupo de 

pessoas que se constitui numa instituição social, organizada por normas, valores e 

representações, que são transmitidas de pais para filhos, com o objetivo de “passar” 

determinadas orientações que irão balizar a vida social, seja no plano objetivo - pautado em  

condutas socialmente referendadas, ou no plano subjetivo, com o propósito de incutir  valores 

morais como a confiança, o afeto e a solidariedade entre os membros do grupo familiar.    

Via de regra, as reflexões sobre família e gerações, sempre estiveram relacionadas 

à questão das mudanças sociais, como analisa Barros (1987), em “Famílias e gerações”, 

fundamentadas no texto “Problema sociológico das gerações”, apresentado por Karl 

Mannheim no final da década de 1920 e retomado pela autora neste trabalho. 

Analisando o problema das gerações na perspectiva das mudanças sociais, a 

autora apresenta reflexões sobre diferentes aspectos da vida social, especialmente no que se 

refere às relações intrafamiliares, ou seja, aquelas que se realizam entre pais e filhos, tendo 

como referência novas formas de sociabilidade, baseadas em critérios geracionais. A partir 

desta perspectiva, é possível considerar a grande diversidade de representações sobre a família 

na sociedade contemporânea, no sentido de perceber como essas formações familiares se 

manifestam e se constituem como referências importantes para balizar os estudos atuais 

desenvolvidos pela antropologia e sociologia da família, quase sempre em busca de novas 

perspectivas analíticas, para dar conta de aspectos complexos relacionados não só ao 
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parentesco, mas, principalmente, às novas formas de sociabilidade, baseadas nas experiências 

individuais e no confronto das relações intergeracionais
1
, conforme esclarece Motta (2010).  

É importante reconhecer a pluralidade de sentidos que envolvem a noção de 

geração, neste caso, estamos relacionando a um grupo de pessoas da mesma faixa etária e 

semelhante segmento social, onde, possivelmente haverá uma identificação entre os 

indivíduos que passaram por semelhantes processos de socialização no decorrer do tempo 

como “o fazer-se estrutural de uma dimensão da vida social, que é, contraditoriamente, tecida 

com afetividade e relações de poder” (MOTTA, 2010). 

Partindo do pressuposto de que os avós que criam ou cuidam dos netos ou avós-

cuidadores (BARROS, 1987; SOUZA e RIZZINI, 2001), é um tema que se inscreve nas 

discussões atuais sobre gerações e nas transformações dos padrões de relações familiares no 

cotidiano, é possível perceber a importância de seu papel nas ações que ajudam a estreitar os 

laços de solidariedade familiar, não só pelo apoio material e afetivo que prestam aos seus 

filhos, filhas e netos, mas, principalmente, por conferir à noção de solidariedade um valor 

moral, capaz de promover a união do grupo familiar, nos momentos de tensão, 

desestruturação e conflito, atuando neste contexto como agentes responsáveis pela 

manutenção e o fortalecimento das relações familiares. 

O presente trabalho se inscreve nessas discussões para compreender como se 

constrói a noção de avós cuidadores/criadores, em meio às mudanças sociais contemporâneas, 

partindo de suas vivências e ideias de mundo, procurando responder a uma questão básica, 

relacionada a este arranjo familiar: qual a representação que os avós atribuem ao fato de 

criarem seus netos?  

                                                             
1
 É preciso lembrar que, no interior de cada grupo geracional, constroem-se  representações, identidades e 

situações que se confrontam com as de outros grupos ou categorias sociais. Ao mesmo tempo, essas relações 

realizam-se em articulação com as condições identitárias definidas a partir de outras dimensões relacionais, 

principalmente a de gênero e a de classe social.  
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Como pano de fundo desta questão estarão relacionadas às noções de 

envelhecimento, de ciclos de vida e solidariedade intrafamiliar, considerando a importância 

que se atribui ao parentesco e às relações de consanguinidade no universo dos atores sociais 

desta pesquisa.  

Quanto à sua estrutura, o trabalho desenvolve-se na seguinte ordem: no primeiro 

momento apresentamos um estudo sobre a família brasileira, destacando a família patriarcal e 

o modo como se processou a passagem deste modelo para a família nuclear contemporânea. 

Em seguida, procuramos relacionar o processo de ascensão do modelo conjugal nuclear, como 

a formação familiar predominante, a partir do advento da industrialização e urbanização das 

cidades, ditando um novo ritmo de vida e de relações sociais. 

É importante esclarecer que o modelo de família nuclear já estava integrada à  

realidade da sociedade colonial brasileira, vigorando e compartilhando com outras formações 

familiares naquele contexto histórico, como revela Samara em “A Família Brasileira”, quando 

enfoca as relações familiares na cidade de São Paulo, na primeira metade o século XIX, 

através de sua pesquisa em documentos manuscritos da época (Testamentos, Recenseamentos 

da População e Processos de Divórcio), destacando que “as famílias eram em sua maioria 

nucleares, com poucos filhos, mesmo se considerarmos que interferiam neste quadro fatores 

como: mobilidade espacial da população e alta taxa de mortalidade infantil” (SAMARA, 

1986: p. 9-30). 

Num segundo momento, abordaremos a questão da solidariedade familiar, 

enfocando o papel dos “avós cuidadores” e de que forma esta noção se manifesta na prática 

cotidiana, considerando a posição que os indivíduos ocupam no grupo familiar, sua faixa 

etária e o sexo a que pertence. A sociabilidade e a diferença entre os sexos, durante o processo 

de envelhecimento, geralmente acompanham o discurso sobre as trajetórias de vida, revelando 

o papel da família na construção desta realidade, ao mesmo tempo em que procuraremos 
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dialogar com os pressupostos teóricos de (SARTI, 2007), no sentido de perceber a 

sociabilidade como um valor simbólico, responsável pela organização das formas de pensar e 

viver socialmente.  

No terceiro momento, estaremos investigando as concepções presentes na 

sociedade sobre o processo de envelhecimento e as reflexões dos avós sobre as relações 

familiares, procurando compreender  a partir dos discursos construídos nestas narrativas, qual 

o sentimento que externam em relação ao seu grupo de parentesco e a sociedade de forma 

mais abrangente, considerando as trajetórias individuais e destacando a sua participação nas 

decisões do grupo familiar e na formação das novas gerações. 

Durante esta explanação, diversas noções estarão participando dessas discussões, 

e, mesmo que não tenham uma posição central, elas se justificam por ajudar a esclarecer 

questões ligadas ao parentesco, aos laços de solidariedade e aos ciclos da vida, abordados 

nessa dissertação. A questão de gênero se constitui de grande relevância, por ter sido 

identificado um número considerável de mulheres-avós responsáveis pela criação e educação 

dos seus netos e netas, algumas delas assumindo inclusive  o papel de “mães” dessas crianças 

e principais provedoras de sua família.  

Analisando estas questões Motta (2010) desenvolve uma discussão profícua sobre 

idade e gênero, acentuando aspectos relevantes, a exemplo da participação da mulher na 

divisão social do trabalho e na construção de novas formas organizativas que, por conta de 

preconceitos, acabaram redundando em discriminação, marginalização ou exclusão, 

igualmente baseadas na idade, assim como em critérios relativos ao gênero. Isso pode 

significar que questões como idade e gênero estão inseridas nas discussões sobre as 

dificuldades de inserção na sociedade, onde homens e, principalmente, mulheres de idade 

mais avançada sofrem discriminação, mesmo quando têm uma posição atuante dentro ou fora 

do próprio grupo familiar. 
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Neste sentido, Barros (1987); Fonseca (2004); Attias-Donfut (1997) destacam que 

a solidariedade parece representar para as mulheres–avós uma prática de sociabilidade, 

indicando o interesse que elas demonstram em participar ativamente da vida social, no 

momento em que veem diminuir a sua participação nas decisões do grupo familiar, com a 

saída dos filhos e filhas de casa, pelo casamento ou para trabalhar em locais mais distantes. A 

partir dessas observações, é possível perceber que ‘... o avançar da idade, não é para elas 

sinônimo de decadência ou isolamento, já que não se deixam influenciar pela diminuição das 

possibilidades de participação/integração social’ (PEIXOTO, 2004).   

Este fato tem correspondência com a ideia de estreitamento das relações 

familiares, baseadas nos laços de afetividade e na primazia do vínculo biológico, gerando uma 

relação de dependência entre pais, filhos e netos, onde os avós atuam não só em relação aos 

cuidados com os seus descendentes, mas, principalmente, porque acabam se envolvendo no 

processo de ensinar seus filhos e filhas a serem pais e mães.  

 

1.1. Situando o problema da pesquisa 

 

O meu interesse pelo tema em questão, surgiu em decorrência de minha atividade 

como professor da Rede Pública do Estado, especialmente a partir do ano de 2007, quando 

comecei a trabalhar como secretário numa escola de Ensino Fundamental, no bairro Santos 

Dumont, na zona norte de Aracaju. 

 O número expressivo de avós que chegavam à escola para solicitar a matrícula 

para seus netos ou netas, geralmente crianças e adolescentes
2
 na faixa etária de seis a 14 anos, 

alunos da primeira fase do Ensino Fundamental, despertou o meu interesse em realizar este 

                                                             
2
 A Organização Mundial da Saúde-OMS, considera adolescenteos jovens na faixa etária de 10 a 15 anos, 

enquanto o Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA, tem como parâmetro jovens na faixa etária de 12 a 18 

anos. 
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estudo. A maioria dessas pessoas eram mulheres idosas e moravam no Conjunto Almirante 

Tamandaré ou na área da invasão que tem a mesma denominação. Como destaca Sarti (2007) 

‘os pobres são pródigos em conversa’ e passamos a conversar com frequência, se 

desenvolvendo a partir desta troca de opiniões e comentários, uma percepção mais sensível 

sobre os problemas relacionados à criação de seus netos, e um entendimento do risco que a 

familiaridade passava a apresentar, exigindo, maior cuidado e vigilância do pesquisador, em 

relação à interpretação dos dados que eram colhidos nas entrevistas e nas conversas informais.  

É importante destacar que, no início da pesquisa, por conta do preconceito que 

existia em relação ao Conjunto Almirante Tamandaré e, principalmente, a área conhecida 

como “invasão do Tamandaré”, onde o trabalho seria realizado, eu tinha o receio de chegar 

aos meus informantes. O fato é que até o início dos anos 2000, aquela área da cidade havia 

conquistado a fama de ser uma região violenta e avessa à presença de estranhos, 

frequentemente noticiado pelos meios de comunicação. Naquela época, o poder público 

resolveu interferir na área com o objetivo de conter a violência e reprimir os casos de roubos e 

tráfico de drogas, instalando na comunidade um posto da Polícia Militar, com finalidades 

pacificadoras, passando a desenvolver projetos para melhorar as relações humanas e sociais 

no bairro, a exemplo das palestras educativas sobre o combate à criminalidade, os cursos de 

capoeira para os jovens e as bancas de reforço escolar para as crianças do Ensino 

Fundamental, que ainda hoje permanecem em atividade.  

Essas dificuldades iniciais foram contornadas com a colaboração de colegas da 

escola que residiam no local, possibilitando chegar à casa dos avós entrevistados sem ser 

importunado, tornando mais tranquilas as minhas visitas ao local, no momento em que a 

comunidade passou a me reconhecer como pesquisador da Universidade Federal de Sergipe.  
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1.2. A comunidade do Almirante Tamandaré 

 

O Conjunto Almirante Tamandaré e áreas adjacentes, atualmente é uma região da 

cidade densamente habitada por famílias de baixa renda, mas, até o início dos anos de 1970, 

aquela área era ocupada apenas por grandes sítios e chácaras dos antigos moradores, cuja 

proximidade ao centro da cidade (cerca de 4 quilômetros), favoreceu a sua ocupação. Com a 

construção do Conjunto Residencial Almirante Tamandaré, ainda na década de 1970, na parte 

mais alta do bairro, as áreas que margeavam o riacho que passava no local, começaram a ser 

invadidas por famílias que vinham do interior do Estado de Sergipe e de outros estados 

vizinhos, em busca de melhores condições de vida, especialmente dos serviços de saúde e 

educação, que eram pouco ofertados nos seus municípios de origem, ou na zona rural 

interiorana. Com a invasão e a construção dos barracos, as margens do riacho acabaram se 

transformando num esgoto a céu aberto.  

Há cerca de três décadas, ações de “desfavelamento” na área do Almirante 

Tamandaré, desenvolvidas pelo Governo do Estado, levaram energia elétrica e água encanada 

ao local e promoveram a pavimentação das ruelas e o revestimento do canal de esgotos, dando 

à invasão a aparência de um labirinto, com becos e ruas sem saída e moradias dos mais 

diversos portes e formatos. A maioria das casas é mal iluminada, geralmente com um ou dois 

pequenos cômodos e um banheiro, onde a família se “arranja” como pode, tendo como único 

espaço de convivência e socialização para adultos e crianças as ruas do bairro, que se 

transformam em lavanderia, varais para secagem de roupas e local onde os adultos 

conversam, bebem, improvisam churrascos e as crianças brincam e brigam. É neste cenário 

que vivem as famílias enfocadas nesta pesquisa. 
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1.3. Retratos da área da pesquisa 

 

 

 

Foto 1: Vista panorâmica do canal do Almirante Tamandaré  

Fonte: Candido Silva 

 

 

Foto 2: Ruas  e casas da invasão do “Tamandaré”. 
Fonte: Candido Silva 
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Foto 3. A margem do canal como área de lazer e varal. 

Fonte: Candido Silva 

 

 

 

Foto 4. Igreja Pentecostal na invasão do “Tamandaré. 

Fonte: Candido Silva 
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Foto 5. Detalhe das casas e becos no local. 
Fonte: Candido Silva 

 

 

 

 

Foto 6. Detalhe da rua com esgoto a céu aberto. 
Fonte: Candido Silva 
 

 

                            

1.4. Metodologia  
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Este trabalho tem como ponto de partida a análise das relações familiares, em que    

avós dos segmentos populares são responsáveis pela criação e cuidados dos netos. O nosso 

objetivo é compreender a representação social deste fenômeno em suas várias dimensões, na 

perspectiva que as ciências sociais estabelecem, quando procura perceber explicar, justificar e 

questionar a realidade através de categorias, a partir da análise das ações e dos sentimentos 

que os agentes expressam no cotidiano. Neste sentido, buscamos as contribuições teóricas de 

diversos autores para o encaminhamento dessas discussões, partindo do pensamento fundador 

de Durkheim (1993, p. 22) sobre as representações coletivas, termo por ele formulado para 

dar conta do conceito de representações sociais. Para Durkheim, “é a sociedade que pensa”, 

daí, pode-se concluir que as representações não são obrigatoriamente conscientes do ponto de 

vista individual, mas trazem como marca distintiva a realidade social onde foi gestada, ao 

mesmo tempo, reproduzem-se a partir de outras representações e não somente como 

consequência da estrutura social. O que o autor procura demonstrar é a autonomia relativa do 

conceito, destacando a ideia de coerção social e exterioridade em relação às consciências 

individuais, fatores que levam os indivíduos a atuarem no sentido determinado pelas normas 

sociais.   

Isso nos leva a refletir que, o ato de criar ou cuidar de netos, mesmo que esteja 

ancorado numa decisão individual, está integrado ao universo das representações sociais 

relacionadas a este fenômeno, que se baseia na tradição histórica e num sentimento de senso 

comum que, segundo Shutz (1982), é dotado de significado e relevância para os indivíduos 

que vivem uma determinada realidade social. O sentido subjetivo que os avós atribuem à ação 

de criar e/ou cuidar dos netos, nos remete igualmente ao campo das representações sociais na 

sociologia compreensiva de Weber (1985, p. 81), onde a noção de “visão de mundo” está 

articulada às condutas cotidianas dos indivíduos e se expressa pela ação social, tanto no plano 

da realidade objetiva, como através das ideias e concepções do real, que podem adquirir igual 
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importância e uma dinâmica própria, que se iguala aos fundamentos materiais objetivos onde 

a sociedade se assenta.    

Segundo Minayo (2010, p. 224.), Weber procurou alertar para a necessidade de se 

conhecer historicamente, em cada caso, quais os fatores que contribuem para configurar 

determinado fato ou ação social.    

Em relação ao arranjo familiar dos avós-criadores, a constatação empírica é de 

que a família nuclear (aquele que se restringe ao núcleo formado pelo marido, a esposa e os 

filhos, considerado dominante nas estatísticas do IBGE (2003), é a formação familiar 

predominante no locus desta pesquisa). Entretanto, é importante destacar que este modelo é 

compartilhado com diversos outros arranjos familiares, o que torna mais complexo o 

entendimento dessas relações e exige uma percepção mais sensível para esta realidade, no 

ambiente social considerado e no universo das famílias enfocadas nesta pesquisa. 

Neste sentido, no que diz respeito à própria realidade brasileira, o fato demonstra 

que as relações familiares só podem ser compreendidas a partir de sua estrutura e 

conformação dentro da realidade. Um dado significativo desta situação está relacionado à 

proporção de pessoas unidas, por casamentos civis ou consensuais, que, praticamente 

permaneceram as mesmas num período de 40 anos. Em sua pesquisa, o autor demonstra que 

em 1960, 57,7% das pessoas se encontravam em união, civil ou consensual e no ano 2000 

esse número sofreu pequena alteração, situando-se em 56,6%. A alteração mais significativa 

neste mesmo período foi em relação à taxa de coabitação sem vínculo legal ou consensual, 

que era 6,5% das uniões em 1960 e aumentou para 28,6% em 2000, ao mesmo tempo em que 

houve queda significativa das uniões legais, de 93,5% para 71,4% no mesmo período (Censo 

do IBGE, 2000).  

O aumento do número de arranjos marcados por relações de afinidade 

interpessoais, talvez seja uma das marcas mais aparentes das transformações que vêm 
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ocorrendo na sociedade nas quatro últimas décadas, onde o papel parental determinado pelo 

sangue passou a ser relativizado, e as relações hoje se situam mais num código de direitos e 

deveres, relacionados à ideia de sociabilidade e solidariedade familiar e interpessoal. 

Com base nessas considerações, é possível perceber que os objetivos dessa 

pesquisa se deslocam dos aspectos biológicos das relações familiares, para se inserir no plano 

das representações sociais, tomando como indicadores as “visões de mundo” e as relações 

familiares dos sujeitos pesquisados, e como pano de fundo as transformações urbanas e 

socioculturais na cidade de Aracaju nas quatro últimas décadas, fenômeno que possibilitou o 

surgimento de novas demandas sociais, especialmente entre as pessoas das camadas 

populares
3
.  

Essas reflexões nos levam a perceber que, do ponto de vista dos estudos 

sociológicos, as diferentes formas de relacionamentos conjugais e arranjos familiares, 

atualmente integrados à cena cotidiana (a exemplo da família recomposta, os casais 

homoafetivos e as famílias mono parentais, entre outros exemplos), dificilmente poderiam 

despertar o interesse dos estudiosos das ciências sociais da primeira metade do século XX, por 

estar obscurecido na realidade social, pelo modelo tradicional de família nuclear, o que 

possivelmente tornaria essas discussões inadequadas aos padrões sociais vigentes, não 

obstante outros arranjos familiares coexistirem como o modelo nuclear. 

 

 

 

1.4.1. Os desafios e limites da pesquisa 

                                                             
3 O conceito está relacionado à aquelas famílias que ocupam uma posição determinada na sociedade, vivem 

em situação de pobreza ou precariedade, produzem uma configuração teórica e prática do mundo que traduz 

ao mesmo tempo sua posição “dominada” e os meios implementados para viver ou sobreviver nessa posição 

(CHARLOT, 2000. P. 11). 
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Uma das maiores dificuldades e o maior desafio para a realização deste trabalho 

foi ausência de dados relacionados à questão dos idosos nos segmentos populares, mesmo 

considerando outras abordagens e perspectivas. Possivelmente, este fato está relacionado a um 

interesse muito recente sobre o estudo de temas voltados para as questões da família 

contemporânea no Brasil, datados da década de 1980, quando então, os estudiosos de diversas 

áreas do conhecimento passaram a desenvolver pesquisas, sobre temas relacionados à questão 

de gênero/envelhecimento, sexo/etnia, (BARROS, 1987; PEIXOTO, 2004; MOTTA, 1998; 

1999, 2002, 2003, 2010, FONSECA, 2000.), dentre outros.  

Na verdade, talvez tenha sido criado o consenso de que avós que criam netos se 

constituem num fenômeno comum e recorrente na sociedade brasileira, não sendo um tema 

instigante para o desenvolvimento de pesquisa nesta área. Segundo Fonseca (2009, p. 277), ‘a 

avó criadeira que, de tão comum nas dinâmicas das famílias brasileiras, quase prescinde de 

comentários’. Talvez, por isso mesmo, o tema não seja considerado um objeto de estudo 

relevante para a comunidade acadêmica. Esta foi uma das razões que nos levaram a 

empreender este estudo, procurando contribuir para ampliar as discussões sobre este tema e 

outros similares no universo dos estudos sócio antropológico sobre o papel das gerações, nos 

arranjos familiares contemporâneos, especialmente entre as famílias das classes populares, 

tornando-se mesmo o objetivo sociológico da investigação.  

Em relação às discussões sobre geração e ciclos de desenvolvimento doméstico, o 

tema tem sido frequentemente abordado por autores que se debruçaram sobre o estudo das 

relações familiares, dentre eles, Fortes (1969), que procurou localizar no movimento de posse 

dos recursos sociais pelas novas gerações, o momento fundamental do desenvolvimento do 

ciclo do grupo doméstico. Ao relacionar esses conceitos com o nosso objeto de estudos, 

percebemos que os idosos das camadas populares, no momento em que se afastam do 
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processo produtivo, motivados pela aposentadoria ou “encostados” por doenças, passam a ser 

alijados das decisões do grupo doméstico. A relação entre o domínio doméstico e o domínio 

político-jurídico, quando envolve a inserção desses indivíduos nestes dois mundos sociais, 

acontece geralmente através de conflitos entre a ideia de dependência e de autonomia, como 

valores opostos. A partir dessas observações, é possível perceber que as relações entre duas 

ou mais gerações nunca se dão sem tensão e conflito, geralmente, provocados por maneiras 

divergentes de se construir ideias de mundo. Quando os avós são requeridos a prestar apoio 

material e afetivo aos seus filhos e filhas e garantir afeto e proteção aos seus netos, assumem 

uma posição central nas decisões do grupo familiar, tornando-se protagonistas de uma 

complexa rede de relações humanas, que se inserem nas discussões atuais sobre a diversidade 

dos arranjos familiares. 

Segundo Goldani (1989), é necessária uma melhor compreensão sobre o processo 

intergeracional para ir além das interpretações convencionais, que sustentam que o contrato 

entre os membros da família é mantido por um conjunto de fatores, entre eles os sentimentos 

de afeto e obrigação, na perspectiva de conquistar benefícios materiais e apoio afetivo 

conforme pode ser constatado neste depoimento: 

 

Meu terceiro filho, que hoje está com 38 anos, teve uma história complicada há 16 

anos. Teve um filho com uma mulher e durante dois anos eles moraram aqui em 

casa. Quando a mulher dele foi embora eu não podia deixar o meu filho naquela 

situação. Ele trabalhava, mas ganhava pouco e o jeito foi ajeitar meu filho e meu 

neto aqui mesmo comigo, porque eu achei que essa era melhor maneira de arrumar 

aquela situação.    

 

 

Geralmente, o que os avós expressam em suas narrativas, são reflexões 

autorreferidas ao seu modo de ser, às suas relações familiares e a posição que ocupam no 

mundo social, não apenas no sentido cronológico, mas como indivíduos que vivenciaram 

diversas experiências, numa sociedade que regulamenta direitos e deveres tomando o sexo e a 

idade como principais parâmetros de avaliação. Nas suas lembranças, os arranjos familiares 
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atuais reproduzem comportamentos sociais presentes em outras épocas, a exemplo do 

acolhimento (geralmente provisório), por parte dos pais ao filho ou à filha que passou pela 

experiência do rompimento da união conjugal e teve que retornar ao lar paterno/materno após 

a separação, ou a criação temporária ou não, dos netos e netas, nascidos de relações fora da 

união matrimonial oficial, especialmente nas famílias burguesas e da classe média. 

A pesquisa realizada por (BARROS, 1987) com avós das camadas médias da 

população, inscreve-se nessas discussões, demonstrando a importância que a sociedade atribui 

às relações familiares, consideradas como referência para a construção de identidades sociais. 

A representação difundida entre as camadas médias de que os pais educam e avós deseducam, 

não difere das ideias que prevalecem neste mesmo sentido, entre a população das camadas 

populares, mesmo quando na maioria das vezes, os avós assumem a responsabilidade total 

pela educação da criança (na ausência dos pais), com igual ou superior desvelo. Outra questão 

é a heterogeneidade do grupo de idosos em relação aos valores e convenções sociais, mesmo 

considerando as diferenças e dimensões socioculturais. 

 

1.4.2. Considerações sobre as variáveis da pesquisa 

 

Neste trabalho tomamos como referência a categoria ‘representação social’, aqui 

entendida como pensamentos, ações e sentimentos que expressam a realidade em que vivem 

determinados grupos sociais, estabelecendo uma lógica capaz de explicar, justificar e 

questionar esta mesma realidade (GOMES, 2004, P. 70, In MINAYO, 2004). Neste sentido, 

as noções de solidariedade e de relação de parentesco passam a ter importância fundamental 

para o desenvolvimento deste trabalho, ao estabelecer um princípio único para a classificação 

das informações colhidas na pesquisa de campo. Este conjunto de categorias irá permitir 

situar e analisar as representações que os avós externam sobre a família, seja de forma 
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objetiva, nas suas relações cotidianas, ou na sua subjetividade, ajudando a revelar o sentido 

que estas relações adquirem para eles. No plano das variáveis da pesquisa, foi considerado 

importante a posição socioeconômica e cultural dos sujeitos, levando-se em conta o recorte da 

amostragem, voltado para um segmento formado por pessoas das camadas mais pobres, que 

residem numa área periférica de Aracaju. A segunda condição mais relevante é a maneira 

como as crianças e adolescentes estão vinculadas aos avós (de forma permanente ou 

temporária), e a terceira variável é a faixa etária do público enfocado, tomando como 

referência crianças e adolescentes entre zero a quinze anos (segundo os critérios da 

Organização Mundial da Saúde). Isso não significa que estamos desconsiderando neste estudo 

outras formações sociais e diferentes estratos socioeconômicos, mesmo que não seja o foco 

principal desta pesquisa. 

Em relação ao local onde foi observada a relevância deste fenômeno, tomamos 

como referência uma escola de Ensino Fundamental da Rede Pública, que atende a um 

público situado na faixa etária considerada, localizada próximo à área onde foi realizada a 

pesquisa.   

Além das determinações metodológicas acima relacionadas, este estudo procurou 

obedecer aos seguintes critérios: o sujeito da pesquisa seriam pessoas situadas na faixa etária 

de 50 a 70 anos de idade; moradores do conjunto ou da invasão do Almirante Tamandaré e 

áreas vizinhas; e as entrevistas teriam o objetivo de enfocar a história familiar desses agentes 

sociais, suas memórias e relações cotidianas. Durante a realização das entrevistas, procuramos 

interagir com nossos interlocutores de forma discreta, interferindo na sua fala apenas de 

maneira pontual, quando foi necessário acentuar algum aspecto do discurso, no sentido de 

obter maiores esclarecimentos. As entrevistas foram realizadas na própria residência dos 

entrevistados, utilizando um gravador portátil. As conversas foram gravadas, sempre partindo 

da abordagem de temas mais gerais, relacionados à vida familiar, para, progressivamente, ir 
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sendo inseridas questões mais específicas, relacionadas ao tema central da pesquisa. Em 

muitos casos as entrevistas transcorriam de maneira espontânea e a palavra era deixada ao 

interlocutor (a), cabendo ao entrevistador apenas pontuar determinadas questões. A maioria 

dos sujeitos da pesquisa era mulher, viúva ou desquitada, e as sessões eram realizadas apenas 

com a presença do entrevistador e do entrevistado. Em apenas dois casos houve a participação 

discreta do esposo ou da esposa durante a interlocução, quando um ou outro, solicitava ajuda 

para lembrar algum fato esquecido.  

A opção em trabalhar com o método qualitativo se deve à própria natureza do 

trabalho, que apontava na direção da subjetividade do sujeito, noção aqui entendida como um 

produto da própria reflexão do indivíduo, quando ele é levado a participar do processo 

dialético da sociedade. Segundo Luckmann e Berger (1985, p.173), uma realidade é ao 

mesmo tempo objetiva e subjetiva e, muitos aspectos, só podem ser compreendidos a partir da 

dinâmica social que envolve o indivíduo em três momentos distintos, formados pela 

exteriorização, objetivação e interiorização da realidade, num processo que se complementa 

para dar conta da complexidade do processo da interação do sujeito com a realidade vivida. É 

a partir deste processo que os indivíduos passam a interpretar um acontecimento objetivo 

como dotado de sentido, tanto para si mesmo como para seus interlocutores. A maneira como 

os atores sociais percebem e descrevem essas relações, é o que torna mais complexa a 

interpretação dos fatos narrados durante as entrevistas, na pesquisa qualitativa.  

Durante o trabalho, percebemos como a ‘comunicação se estabelece com 

propósitos bem definidos, revelando a importância da linguagem e da fala, servindo como um 

meio de coleta de informação sobre determinado tema’ (NETO, Apud: MINAYO, 2004)  

A experiência em campo revelou um dado significativo relacionado ao perfil dos 

entrevistados. A maioria era mulher, na faixa etária de 50 a 70 anos, com média de 3 a 5 

filhos adultos, sendo um deles o pai ou a mãe da criança que vive sob seus cuidados. No 
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conjunto da literatura sobre família no Brasil que revisamos para a realização deste trabalho, 

(BARROS, 1987; BRUSCHINI, 1990; FONSECA, 2002; SAMARA, 1996, 2002; SARTI, 

2003), a explicação para este fenômeno está relacionada a uma questão de gênero já que, 

geralmente são as mulheres que se responsabilizam pela criação e educação das crianças, 

tarefa transferida em muitos casos às avós que, além de criar o neto (a), participam 

“ensinando” seus filhos e filhas a serem pais e mães, mesmo quando não residem de forma 

permanente ou temporária numa mesma unidade residencial.  

A composição do grupo familiar dos sujeitos teve importância estratégica na 

pesquisa, por abranger um longo período, que parte de sua origem familiar, infância, 

juventude, fase adulta e maturidade, até o momento atual.  A percepção dos avós sobre 

questões como a solidariedade, o envelhecimento e o intercâmbio entre diferentes gerações, é 

um material de grande relevância para o entendimento das relações entre avós, filhos e netos 

na prática do dia a dia.  

Neste sentido, temos a compreensão de que a observação e as entrevistas semi-

estruturadas constituem-se em instrumentos eficazes de coleta de dados objetivos e subjetivos, 

porém, é preciso reconhecer o cuidado que o pesquisador deve adotar na abordagem das 

questões e na análise dos resultados, em decorrência das diferentes visões de mundo do 

entrevistador e do entrevistado. Neste sentido, Beaud e Weber (2007, p. 118-120), descrevem 

alguns pontos fundamentais sobre o procedimento em relação à entrevista, partindo da ideia 

de um processo de interação que exige ‘um mínimo de encenação e cerimonial’, e onde o 

entrevistador deve buscar através do ponto de vista do sujeito, ‘encontrar a singularidade da 

informação, para refletir sobre a sua pertinência, fazendo dialogar a entrevista com a 

observação e seus referenciais teóricos’. Segundo as autoras, ‘o essencial é ganhar a confiança 

do pesquisado, conseguir rapidamente compreender o que está sendo dito (a meia palavra) e 

entrar em seu universo mental’ (WEBER;BEAUD, 2007). 
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A partir dessas considerações foi possível perceber, durante o diálogo com nossos 

interlocutores, que os aspectos subjetivos presentes na sua fala e, principalmente, no seu 

silêncio e vacilações, sugeriam pistas a serem seguidas, alertando porém para as armadilhas 

do senso comum ou para um entendimento superficial das questões, que pudesse levar a um 

‘objetivismo ortodoxo’ ou comprometer a análise dos fatos narrados. 

Neste sentido, procuramos deslocar o lugar do sentimento de pertencimento que 

as relações de parentesco designam aos diversos membros do grupo familiar, para a esfera das 

representações sociais, no sentido de afastar as pré-noções para entender porque alguns 

indivíduos se colocam na posição de ajudar a alguém, fortalecendo o sentido das relações de 

reciprocidade e os laços solidariedade interpessoal.  

 

1.4.3. Perfil dos avós entrevistados 

 

Nesta parte do trabalho, procuramos descrever o perfil dos avós entrevistado, para 

possibilitar uma melhor compreensão sobre os sujeitos da pesquisa, suas trajetórias familiares 

e sua situação atual. A escolha de não foi aleatória, procuramos apresentar nesta amostragem  

uma descrição dos protagonistas, buscando situar os atores mais representativos entre os dez 

entrevistados nesta nesta pesquisa. No começo de cada descrição destacaremos em letras 

maiúsculas o nome fictício dos sujeitos entrevistados, a fim de preserva o seu anonimato. 

Além de detalhar alguns aspectos dos entrevistados apresentaremos uma descrição 

sintética da situação em que a entrevista foi realizada, com o objetivo de fornecer informações 

e indicações mais precisas, que permitam vislumbrar o contexto em que elas foram 

produzidas. Lembramos que, muitas vezes os dados sobre as famílias se mostram 

incompletos, principalmente quando relacionados aos sentimentos, aos diferentes tipos de 

relacionamento conjugal e ao rendimento familiar, que parece ser um assunto tabu para 
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muitos entrevistados, que preferem manter segredo sobre este assunto. Em relação aos dados 

sobre o rendimento familiar, tomamos como referência o salário mínimo oficial brasileiro, de 

2010 que era de R$ 510,00, tendo subido no final da pesquisa de campo, em 2011, para 

R$545,00. 

Avó–criadora 1: 

JOSEFA. 59 anos. Ela inicia a entrevista falando de sua infância e juventude em 

Ribeirópolis, cidade situada na região do agreste sergipano, a 70 quilômetros de Aracaju, 

onde morava com seus pais e quatro irmãos. Seu pai e sua mãe eram agricultores e a família 

residia num sítio onde todos trabalhavam, cuidando dos animais e plantando roças de diversas 

culturas, cujos produtos eram vendidos nos finais de semana na feira do município. Aos 16 

anos, cursando a 6ª série do Ensino Fundamental, casa-se e vem morar em Aracaju. Desta 

união, nasceram dois filhos, um atualmente com 40 e outro com 36 anos de idade. Chegando a 

Aracaju, Josefa além de cuidar dos filhos começa a trabalhar como empregada doméstica, 

enquanto seu marido trabalha como ajudante de pedreiro na construção civil. Depois de 18 

anos de casada, o alcoolismo e os frequentes desentendimentos e maus tratos que sofria de seu 

marido, levaram à separação do casal, ficando Josefa responsável pela criação de seus dois 

filhos. Ainda quando estava casada ela conseguiu um emprego de Executora de Serviços 

Básicos, na Secretaria de Educação do Estado e passou a ter uma condição um pouco melhor 

para manter a sua família. Com a morte de seus pais, o sítio que eles possuíam em 

Ribeirópolis  foi vendido, e com a sua parte da herança, comprou a casa que ela hoje reside 

com sua filha adotiva e o seu neto, no bairro Santos Dumont. Os traços de sua cultural 

interiorana são facilmente identificados na casa onde mora que, mesmo sendo pequena, 

(dispõe de apenas cinco cômodos), a área externa é toda murada e arborizada e recuada a 15 

metros da rua, com diversas plantas e canteiros de hortaliças. No dia que combinamos a 

entrevista, cheguei à sua casa no início da tarde e a encontrei sentada num banco de madeira 
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tendo uma mesa de plástico à sua frente na qual diversos vidros de pimenta em conserva 

estavam sendo preparados para vender na vizinhança ou presentear os amigos. Nas ripas do 

telhado, gaiolas com pássaros de várias espécies cantavam o tempo inteiro. De longe, 

brincando e pulando, o seu neto de quatro anos, acompanhava a nossa conversa com atenta 

curiosidade.   

Avó-criadora 2: 

ANITA. 63 anos. Nasceu em Arapiraca, no Estado de Alagoas e há 23 anos mora 

em Aracaju. Estudou até a 1ª serie do curso primário e diz que aprendeu mais com a vida do 

que na escola. Casou-se aos 22 anos, quando ainda morava em Arapiraca e é mãe de quatro 

filhos, todos adultos e do sexo masculino, com idade de 40, 38 e 35 anos, nascidos de sua 

primeira união conjugal, e um filho de 22 anos, que nasceu de um segundo relacionamento, 

após ter ficado viúva. Hoje ela reside apenas com o neto (depois da separação do segundo 

marido), numa casa que comprou a 12 anos, localizada próximo ao muro do Aeroclube de 

Aracaju, no conjunto Almirante Tamandaré. Mesmo não residindo na mesma casa, seus 

outros filhos estão sempre presentes e ajudam sua mãe quando são solicitados. A separação 

conjugal de seu segundo filho, que hoje está com 38 anos e, consequentemente, a união de sua 

nora com um novo parceiro, foi o que a levou a ter que criar o neto, hoje com de 12 anos de 

idade. De religião evangélica e vivendo com a aposentadoria de um salário mínimo, ela 

afirma que trabalhou desde a juventude e continua trabalhando como autônoma, vendendo 

produtos de beleza e lingeries, para reforçar o orçamento doméstico, se deslocando quase 

todos os dias de ônibus com a sua sacola para vários bairros da cidade. Na sua visão, o 

principal motivo desta situação de desequilíbrio que hoje afeta as relações familiares, deve-se 

à maneira como os pais criam seus filhos. Para ela, está havendo uma “liberdade sem freios”, 

porque os pais estão permitindo que crianças e adolescentes fiquem mais nas ruas do que em 

casa onde, sem controle ou vigilância, passam a se comportar de maneira errada, sendo este, 
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na em sua opinião, o principal motivo para o aumento da violência, do uso de drogas e dos 

casos de gravidez prematura das meninas e adolescentes do bairro. 

Ela enfatiza que, mesmo tendo criado seus filhos a maior parte do tempo sozinha, 

conseguiu formar uma família de pessoas decentes e trabalhadoras. Seus três filhos do 

primeiro casamento concluíram apenas até o ensino fundamental e somente o seu filho mais 

novo foi que se dedicou aos estudos. Durante  dia ela trabalha numa loja e à noite estava se 

estudando para fazer vestibular de administração de empresas (final do ano de 2011), período 

em que realizamos esta entrevista. O maior sonho de nossa protagonista é vender a casa onde 

mora e sair do Almirante Tamandaré, assustada com os casos de roubos e do aumento do 

tráfico de drogas na área, afirmando que preferia mudar para um local onde pudesse dar uma 

melhor formação e educação para o seu neto.  

Avó-criadora 3: 

Hortência. Em 2011, na época da entrevista, ela tinha acabado de completar 50 

anos. Foi a mais jovem das avós entrevistadas. Alegre e bem humorada, dizia que o seu maior 

problema era a saúde, segundo ela, ‘fraquinha’ depois que se submeteu a uma cirurgia do 

coração há cinco anos. Durante a interlocução falou com desenvoltura, fazendo questão de 

esclarecer todas as suas ideias. Nasceu em Aracaju, no bairro Siqueira Campos, na zona Oeste 

da cidade, numa família com 6 filhos, ‘pobre, mas, muito unida’. Enfrentou muitas 

dificuldades durante a infância e a adolescência e teve nos seus pais, a sua maior referência e 

exemplo de dedicação à família. Durante a infância morou na Rua Espírito Santo, no bairro 

Siqueira Campo e estudou até a 5ª série do Ensino Fundamental, destacando a compreensão 

sobre a qualidade do ensino na época que estudou. Começou a trabalhar com 13 anos, 

‘tomando conta de criança’ (babá). Casou-se aos 16 anos e já no primeiro ano teve a sua 

primeira filha, hoje com 32 anos. Desse primeiro relacionamento nasceram mais duas filhas, 

hoje com 31 e 29 anos de idade. Aos 20 anos separou-se de seu primeiro marido e casou-se 
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novamente com o marido atual, com quem teve mais um filho, hoje com 24 anos e pai da neta 

que ela cria. Na época da entrevista, a menina estava com oito anos e Hortência confessava, 

que, no princípio não quis aceitar a criança e só o fez por insistência de seu esposo e de sua 

filha mais velha, já que a mãe da menina (uma adolescente de 14 anos) e os avós maternos 

queriam na verdade que ela abortasse a criança e a própria mãe da menina ameaçava 

abandoná-la na rua.  

Hoje, Hortência, o marido e a neta moram numa casa própria, localizada nas 

redondezas do Almirante Tamandaré e toda sua família reside no mesmo bairro. O pai de sua 

neta hoje vive em união consensual com outra mulher, numa casa cedida por ela nas 

proximidades de sua residência. A renda familiar da família oscila entre 3 a 4 salários 

mínimos, composta pelo rendimento de seu marido (que trabalha como técnico em eletrônica) 

e de sua atividade como doceira, produzindo encomendas de doces e salgados para festas. Sua 

visão sobre as relações familiares atuais, especialmente no bairro onde mora estão focadas na 

ideia de que as famílias não estão dando atenção às crianças e aos adolescentes como deviam, 

e, por esta razão, as meninas quando chegam à adolescência e entram em período menstrual, 

‘logo, logo engravidam’. Este problema e a questão do aumento dos roubos e do tráfico de 

drogas no bairro, envolvendo tanto meninos como meninas, torna o local difícil para criar os 

filhos. Hortência acredita que solução para melhorar a situação do bairro seria o ‘governo ou a 

prefeitura’ criar locais para as crianças e os jovens ‘ocupar a mente com atividades de 

esportes’ orientados por professores, ou oferecer cursos que ajudasse na  profissionalização da 

juventude, que hoje vive revoltada e desocupada.   

 

 

Avó-criadora 4: 
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Vilma, 66 anos. Nasceu na cidade Maruim, no Vale do Cotinguiba, região onde se 

concentra a maior produção açucareira do estado. Durante a sua infância e juventude, 

trabalhou como pescadora, ajudando seu pai que exercia essa atividade profissionalmente.  

Há 27 anos mora em Aracaju, chegando aqui trazendo seus seis filhos, logo após 

ter ficado viúva aos 34 anos. Ainda hoje, um de seus filhos com 38 anos e pai do neto que ela 

cria continua morando na sua casa após a separação. Quando seu filho se separou, sua nora, 

iniciou um novo relacionamento conjugal e deixou a criança (Hoje com 15 anos de idade) na 

sua companhia. No seu depoimento, dona Vilma revela que mesmo quando ainda estava 

casado seu filho e a mulher coabitava com ela a mesma residência. Católica e frequentadora 

da igreja do bairro aos domingos, ela afirma que tem nas suas relações familiares o apoio e a 

segurança que precisa. Frequentemente, mantém atualizadas essas relações fazendo visitas 

frequentes a sua mãe e aos dois  irmãos que moram em Maruim, ou indo nos finais de semana 

visitar a irmã que mora no conjunto Marcos Freire, no município de Nossa Senhora de 

Socorro, região da Grande Aracaju. Costureira de profissão, trabalhou em fábricas de 

confecção de grande porte em Aracaju e hoje trabalha na sua própria casa, costurando para 

uma clientela do próprio bairro ou pessoas conhecidas que moram nos bairros vizinhos. A 

renda familiar ela não revela, mas deixa transparecer que mantém a sua família com 

tranquilidade, vivendo da pensão que recebe como viúva, e do seu trabalho como costureira.  

Avô-Criador 5: 

Wilson. 64 anos, é conhecido no bairro como Wilson mecânico e mora com a 

mulher e o neto numa pequena casa no morro que integra a área do ‘Tamandaré’. Nasceu no 

bairro Siqueira Campos, numa família de oito irmãos, sendo que cinco deles já morreram. 

Lembra que o ‘Siqueira’ na sua infância ‘era bom demais’, passava bonde, trem, e seu pai 

trabalhava na Petrobrás, garantindo à família uma vida tranquila e sem grandes dificuldades. 

Trabalhou seis anos na Cimavel (revendedora de veículos de Aracaju) e, por conta do seu 
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alcoolismo, foi demitido e hoje está ‘encostado’, recebendo pensão do Instituto Nacional de 

Seguro Social (INSS). Em sua opinião estudou um bocado, até a 4ª série do Ensino 

Fundamental. Foi jogador profissional do Confiança (denominado em Aracaju como o Time 

Proletário) e teve que abandonar a profissão por problemas de lesões durante os jogos. Wilson 

é casado há 24 anos como dona Maria Eunice e tem três filhas com idade de 17, 20 e 23 anos. 

Ultimamente ele acha que a vida está mais difícil, mas sempre apoiou a sua filha e cria seu 

neto desde pequeno, logo que ela ‘se meteu com quem não presta’ e engravidou. Hoje, o 

menino está com 9 anos e sua filha mantém uma nova união consensual, mas não pôde levar o 

filho porque o seu companheiro não aceita. Segundo Wilson, atualmente a renda familiar é 

formada pela pensão de um salário mínimo que ele recebe do INSS e dos serviços que realiza 

como mecânico, trabalhando na sua residência ou em pequenas oficinas do bairro, somados 

aos rendimentos proveniente do trabalho de sua mulher como sacoleira. 

Os relatos acima apresentados representam uma amostra do perfil dos sujeitos 

entrevistados na pesquisa, (dez pessoas), tendo sido selecionados para este fim, aqueles 

depoimentos considerados mais representativos para efeito dos objetivos a que se propõe este 

trabalho. 
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2.     ESTUDOS SOBRE A FAMÍLIA NO BRASIL 

 

Dada a sua importância para o entendimento da natureza e particularidade da vida 

social, a família tem sido um tema de grande relevância nos estudos sócio-antropológicos em 

diversas épocas. Nas últimas décadas, o tema vem ganhado grande visibilidade, levando-se 

em consideração a sua posição central para o entendimento das relações humanas.  Até o final 

dos anos de 1960, os estudos sobre a família no Brasil estavam sob a influência do modelo de 

família patriarcal, categoria criada por Freyre (1987), para explicar as relações familiares no 

período colonial, permanecendo durante um longo período como referência nos estudos 

sociológicos da família. A partir da década de 1980, este panorama começa a se modificar, 

despertando o interesse de especialistas de diversas áreas que sob múltiplas abordagens e 

diferentes enfoques, passam a se debruçar e desenvolver pesquisas sobre diversos aspectos 

das relações familiares.  

Neste capítulo, temos o propósito de compreender como se constrói a noção de 

‘avós-criadores/cuidadores’, em meio às mudanças sociais contemporâneas, que atingem as 

relações familiares, tendo como ponto de partida suas vivências e ideias de mundo e como 

pano de fundo, questões como o envelhecimento, o parentesco, os ciclos de vida e a 

solidariedade familiar. Nestas discussões, procuramos perceber a recorrência deste arranjo 

familiar, presente em várias épocas e a sua capacidade de se reproduzir culturalmente e 

menter-se atualizado na sociedade contemporânea. 

 

2.1. Do modelo patriarcal à família conjugal nuclear 

 

Na abordagem sobre a família brasileira, a noção de família patriarcal 

desenvolvida por Gilberto Freyre, durante muito tempo foi uma das poucas referências nos 
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estudos das relações familiares no país, tendo sido, por isso mesmo, considerado como o 

padrão vigente em todo o Brasil. Naturalmente, levando-se em conta a peculiaridade e a 

grande variedade de formações familiares presentes na sociedade, não só no Brasil, mas até 

mesmo em outros países, esta noção deve ser relativizada, como destaca a socióloga Irma 

Arriagada (2002), quando afirma que: 

  

Existem três grandes pontos que dificultam as análises sobre a ‘família’: o saber 

empírico, os paradigmas generalizados e o enfoque. Ao falar de família facilmente 

se desconsidera o exterior, o público que interfere no privado e o processo 

histórico... Ainda mais, se fala de ‘família’ como se houvesse uma única família. 

Cada família é única, mesmo possuindo infinitos olhares e perspectivas, é dona de 

uma combinação única destas possibilidades. 

 

 

Essas considerações nos levam a refletir que a noção de família, tendo como 

referência o modelo patriarcal, tornou-se o arranjo reconhecido como o mais adequado, 

devido as suas características de família extensa, estruturada num ideário conservador e 

patrimonialista, utilizado para representar a família brasileira das classes abastadas no 

período colonial. Autores como Candido (1951), Holanda (1995), Viana (1973) e Junior 

(2004), reconheceram a validade deste modelo e passaram a adotar esta mesma perspectiva 

analítica. 

A “Casa Grande” a que se refere o título da obra de Freyre era o símbolo que 

definia de forma singular a separação entre a elite dominante e as demais classes sociais, 

representando o núcleo para o qual convergia toda vida econômica, social e política da 

colônia.  

A família patriarcal põe em destaque diversos personagens da cena social da 

colônia, dentre eles a mãe de leite, o filho bastardo, os escravos, a mucama, a sinhazinha, os 

agregados, os compadres, as avós contadoras de histórias e a senhora de engenho, na maioria 

das vezes, representada numa posição submissa, vivendo em uma estrutura de poder 

assimétrico, onde o seu espaço de atuação estava restrito aos cuidados com a casa e os filhos e 
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a supervisão do trabalho dos escravos domésticos. Atento a essas generalizações, Freyre 

ressalva que, mesmo dentro deste espaço de atuação limitado, muitas vezes ocorria uma 

inversão de papéis e a mulher assumia o comando da casa e dos negócios, nos momentos em 

que o marido passava longas temporadas fora de casa, ou nos casos de viuvez. No 

organograma abaixo, a configuração do modelo de família patriarcal, pode ser visualizada. 

Figura 1: Família Brasileira 

 

Fonte: A Família Brasileira. Eni de Mesquita Samara (1986). 

 

É preciso assinalar que os estudos clássicos de Gilberto Freyre e Oliveira Viana, 

não chegaram a negar a existência de outros arranjos e formações familiares durante este 

período, mas, contribuíram sensivelmente para obscurecer outras configurações familiares 

presentes na época e, na maioria das vezes, mais adaptadas às condições de vida de uma 

população diversificada e numerosa, que vivia numa sociedade marcada por grandes 

desigualdades sociais.  

Segundo Samara (1986), a família patriarcal descrita por Gilberto Freyre foi 

certamente, o modelo mais influente e poderoso desenvolvido no Brasil, entretanto, não 

correspondia à maior parte das formações familiares presentes na sociedade da época. Esta 

hipótese corrobora com outras evidências sugestivas apresentadas por Silva e Reis (1989, p. 
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117), lembrando que a sociedade oitocentista apresentava características bastante particulares, 

com diferenças marcantes entre o campo e a cidade, tanto em relação à forma como se 

estabeleciam as relações sociais, como na maneira de compartilhar os espaços e a organização 

familiar, lembrando, por exemplo que a cidade de Salvador, era um melting pot residencial (e 

porque não dizer também de relações familiares. Grifo nosso.), onde ricos, pobres, escravos, 

brancos, pardos, crioulos e africanos moravam lado a lado nas mesmas ruas e as vezes, nos 

mesmos sobrados. 

 Na verdade, como destaca o próprio Freire no prefácio de Casa Grande e Senzala, 

a família patriarcal era uma construção típico-ideal, utilizada para dar conta das relações 

familiares que prevalecia no meio rural brasileiro, entre a classe social dominante.  

A partir dessas considerações, é possível inferir que as relações familiares podem 

assumir diferentes configurações, determinadas pelos padrões e características culturais de 

cada época, integrando-se ao ambiente social, não existindo paradoxo no fato de coexistirem 

diferentes arranjos familiares num mesmo contexto histórico, já que esta diversidade não é 

uma criação da modernidade, mas uma característica intrínseca da dinâmica familiar em todos 

os tempos. 

Na construção de “Casa Grande e Senzala”, Freyre (1997) procurou demonstrar 

que a família patriarcal, ao criar uma estrutura baseada numa extensa rede de solidariedade, 

centrada na autoridade e no poder do patriarca, estabeleceu as bases de uma ordem social no 

Brasil, fundamentada em valores pertencentes ao universo das relações familiares. Segundo 

Candido (1951, p. 29), ‘a configuração da família patriarcal estava estruturada num núcleo 

conjugal e sua prole legítima, ao qual se incorporavam parentes, afilhados, escravos, 

concubinas, filhos bastardos e agregados’, demonstrando o alto grau de complexidade que 

envolvia essas relações. 
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2.2. O universo das relações na família patriarcal 

 

A família patriarcal que prevaleceu na sociedade colonial brasileira foi a base de 

um sistema de relações que tinha como principais características a dependência, a autoridade 

paterna e a solidariedade familiar. O modelo se impôs por suas características como unidade 

doméstica e de produção, pautada numa ordem moral onde os desejos, as aspirações e as 

decisões mais importantes relacionadas ao grupo familiar, estavam centralizados na figura do 

patriarca, que defendia os interesses da família e da propriedade (COSTA, 1989, p. 94-96). 

Segundo Costa (1989, p. 95), ‘era o pai que, defendendo o grupo, determinava o grau de 

instrução, a profissão, as escolhas afetivas e sexuais de seus dependentes’.  

A privacidade e a intimidade na vida doméstica não eram características da época, 

em decorrência do grande número de pessoas que habitavam a casa grande, dificultando 

relações mais estreitas entre os familiares. As relações parentais, entre pai, mãe e filhos eram 

regidas por normas bastante rígidas e o espaço de afeto e de cuidado com os filhos pertencia à 

orbita das mães de leite e das mães de criação, com forte  presença das avós exercendo 

também este papel.  

O lado oposto desta situação, como destaca Samara (1986), no estudo por ela 

realizado sobre a sociedade paulista do século XVIII e XIX, está centrado na tese de que o 

‘mundo’ dos engenhos de açúcar do Nordeste, abordado por Freyre, não encontra ponto de 

convergência com outras formações sociais da época, a exemplo da sociedade mineradora do 

século XVIII e das plantações de café do século XIX, onde predominava uma grande 

diversidade de arranjos familiares, sendo mais comuns as famílias com estruturas mais 

simples e com um número pequeno de pessoas por cada casa. A família extensa do tipo 

patriarcal era apenas uma das formas de organização familiar e não chegava a representar 

26% dos domicílios, ou seja, em 74% dos domicílios a predominância era de outros tipos de 
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arranjos familiares, diferentes do modelo de família extensa descrito pelo autor de Casa 

Grande e Senzala.   

Estas relações familiares, marcadas por grandes diferenças econômicas, sociais e 

culturais, não permitiam estar centrado numa única perspectiva analítica, em decorrência dos 

diferentes interesses, necessidades e sentimentos que cercavam as questões relacionadas aos 

grupos familiares, induzindo a diferentes interpretações. 

Coutinho (2006, p. 97) lembra que a família deve ser apreendida não só em suas 

funções – econômicas, ideológicas, reprodutivas e sociais, mas em todas as suas contradições 

internas, e por estar inserida num contexto social e num tempo histórico, não pode ser 

entendida fora deste contexto. 

 Segundo Sarty (2007, p. 9), a família ‘é a referência simbólica fundamental, que 

permite pensar, organizar e dar sentido ao mundo social, dentro e fora do âmbito familiar’. 

Um dos aspectos mais relevantes dessas discussões está relacionado à ideia de que 

a família, independente do contexto sociocultural em que está inserida, seria representada 

como o símbolo da união e da estabilidade social. Na verdade, o mito da família unida, ‘se 

amparou de forma tão eficaz no imaginário da elite que, durante muitos anos, os próprios 

pesquisadores não procuraram outra coisa nos seus dados senão a verificação empírica deste 

modelo (FONSECA, 2006, p. 72-73). Estudos históricos desenvolvidos nas últimas décadas 

apontaram novas direções, demonstrando que este modelo ideal sempre esteve restrito a uma 

minoria da população localizada entre as famílias mais abastadas, concluindo que, a família 

patriarcal extensa, não era mais comum no passado do que hoje, assim como as famílias 

pequenas e chefiadas por mulheres não são invenção da modernidade (FONSECA, 2006, p. 

73). 

             Neste sentido, para avaliar a recorrência do fenômeno dos avós–criadores na 

sociedade contemporânea e contextualizá-lo com a realidade urbana da cidade de Aracaju na 
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atualidade, buscamos como uma das referências, a pesquisa “Desenhos de família. Criando 

os filhos: a família goianiense e os elos parentais.” realizada por Sonia M. Gomes e 

coordenada por Irene Rizzini (2001), em nove regiões da cidade de Goiânia entre os anos de 

1998 e 2000. Neste trabalho foram identificados numa amostra de 1282 domicílios, a presença 

de 143 avós-cuidadores, especialmente na região central de Goiânia, o que demonstra a 

permanência deste fenômeno em várias regiões do Brasil, não só entre a população das 

camadas mais pobres, mas, possivelmente, entre indivíduos de diversos outros segmentos 

sociais. Este fato, nos leva a deduzir que este fenômeno pode estar vinculado a um quadro de 

desestabilidade e crise emocional e conjugal vivido pelos membros mais jovens da família, ou 

à situação econômica e social das famílias envolvidas, tornando a prática de criar ou cuidar 

dos netos uma rotina, difícil de ser interpretada na sua dimensão sociocultural, frente à sua 

complexidade.   

No contexto da contemporaneidade, a coabitação de avós e netos numa mesma 

residência nem sempre é uma prática comum, mas, vem ganhando maior visibilidade nos 

estudos sociológicos, em decorrência da relativização dos papeis parentais, hoje ampliados 

para um círculo de relações familiares bem mais amplo, não mais centralizado na figura da 

mãe e do pai biológicos (entretanto, esta relação demonstra ser o elo mais forte nas relações 

de parentesco). O que se observa na atualidade, são relações compartilhadas por diversos 

parentes consanguíneos, ou mesmo por laços de afinidade, amizade, amor e confiança.  

Essas considerações nos levam a refletir que a noção de família nuclear, fundada 

na ideia de contração do núcleo de parentesco, do casamento por amor e da livre escolha do 

cônjuge, trouxe ‘novas significações aos vínculos entre homens e mulheres, adultos e 

crianças’ (COSTA, 1989, p. 110). A participação da mulher no mercado de trabalho e os 

cuidados que começaram a ser dedicados às crianças foram o marco decisivo na afirmação 

deste modelo. Entretanto, é preciso destacar que a transposição do modelo nuclear de família 
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burguesa da Europa para o Brasil, encontrou uma realidade totalmente diversa, exigindo a 

remodelação e adaptação do modelo original às características de um país tropical, com 

hábitos e costumes de origem rural. A grande novidade da família nuclear moderna foi a 

abertura de novas perspectivas de relacionamento pessoal e um olhar diferenciado sobre os 

laços familiares, possibilitando relações mais igualitárias e democráticas. Ao mesmo tempo, é 

preciso considerar, segundo Simmel (1983, p. 172), que ‘a duração ou permanência desse 

caráter puro dessas relações deve ser relativizado: se a relação se prolonga, tende a 

transformar-se’. Neste sentido, é possível concluir que o processo de interação entre atores 

sociais está sempre sujeito às interferências de ordem cultural, econômicas e de caráter 

pessoal e identitário, não sendo possível estabelecer regras rígidas nessas relações.  

 

2.3 Atualizando perspectivas sobre a família no Brasil 

 

As dificuldades e questionamentos que estão na origem das discussões sobre as 

relações familiares, remetem-nos aos anos de 1970, quando prevalecia como paradigma um 

único ponto de vista, estruturado na ideia de família conjugal nuclear, corroborando para 

obscurecer o reconhecimento de qualquer outra formação familiar que fugisse aos padrões  

estabelecidos. O modelo de família conjugal desenvolvido por Durkheim em sua obra La 

Famille Conjugale (1892), posteriormente trabalhado por Parsons e Balles em Familly, 

Socialization and Interaction Process (1955), impôs-se no campo acadêmico, dificultando a 

compreensão e apreensão de outras formações familiares (LE GALL; BETTAHAR, 2001; 

SEGALEN, 1999). 

A explicação corrente sobre a formação da família contemporânea baseava-se na 

teoria de que a família extensa contraiu-se no decorrer do tempo a uma forma que se 

restringia ao casal e seus filhos, sem a participação e a coabitação de outros parentes. Na 

perspectiva de Parsons (1955), a família tinha que se adaptar ao desenvolvimento da 
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sociedade industrial, voltado para a exigência de mobilidade geográfica e profissional, 

obrigando os indivíduos a constituírem suas famílias em lares separados de sua familiar de 

origem, criando uma unidade doméstica compartilhada apenas pelo casal e seus filhos. Essas 

ideias que predominavam no mundo intelectual, não permitiam ver com clareza a grande 

diversidade de formações e arranjos familiares presentes na sociedade brasileira.  

A inserção profissional da mulher no mercado de trabalho, o controle da 

natalidade, os novos métodos contraceptivos, as mudanças ocorridas em relação à sexualidade 

e a atenção aos cuidados e à educação dos filhos, foram fatores que impulsionaram 

transformações nas relações familiares, criando o entendimento de que: 

 

A família não deve ser apreendida apenas como um conjunto de pessoas unidas por 

laços consanguíneos ou de dependência, mas uma unidade composta por indivíduos, 

que cotidianamente vivem um jogo de poder que se cristaliza na distribuição de 

direitos e deveres a cada um dos seus membros. (BARROS, 2006: p 96). 

 

Nesta perspectiva, as relações familiares contemporâneas ao tempo em que 

possibilitam uma maior visibilidade sobre os laços parentais, inclusive em relação ao papel 

dos avós, torna mais difícil à compreensão dos significados subjetivos presentes nessas 

relações, onde os indivíduos do grupo familiar assumem papéis específicos, determinados por 

diversas circunstâncias. 

 

2.3.1. Solidariedade familiar e envelhecimento 

 

As interpretações sobre a velhice na sociedade contemporânea devem, 

obrigatoriamente, compreender esta fase da vida como ‘formas culturais particulares de dar 

sentido a esse momento da vida’ Peixoto (2004).  A partir deste entendimento, a velhice não 

deve ser avaliada como negação ou exclusão da vida social, mas como uma forma de 

integração e participação, na qual protagonistas se colocam na posição de observadores 
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privilegiados das relações humanas e familiares, assumindo um papel decisivo na vida destas, 

adquirido pelo acúmulo de experiências, que possibilitaram formar um importante ‘estoque de 

conhecimentos’, que foi sendo adquirido, não apenas por uma formação intelectual, mas, 

principalmente, pela na sua própria experiência de vida. 

Sob este ponto de vista, as discussões atuais sobre os diferentes ciclos de vida, 

relacionados à questão do envelhecimento e da solidariedade familiar, devem levar em conta 

o papel dos idosos nas relações familiares na sociedade contemporânea, tanto pela 

significação social que têm esses atores sociais para a manutenção dos laços familiares, como 

por serem depositários de uma valiosa herança cultural. Neste sentido, a solidariedade se 

manifesta não apenas através das ajudas e trocas de favores entre os membros do grupo 

familiar, mas, especialmente, quando assume a sua dimensão simbólica, estruturada no ato de 

dar, receber e retribuir (MAUSS, 1974) e se materializa em função das condições sociais em 

que vivem essas pessoas e as formas de participação na sua rede de relações interpessoais. 

Segundo dados oficiais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE 

(Censo de 2000; 2010), a taxa atual de crescimento da população brasileira com mais de 60 

anos é proporcionalmente maior do que a população total. Este fenômeno tem reflexos 

importantes na formação da renda do grupo familiar e explica porque a participação deste 

segmento da população vem ganhando relevância na vida produtiva e nas decisões do grupo 

familiar.  Analisando o padrão de vida da população dos idosos no Brasil Peixoto (2004) 

observa que há uma disparidade crescente entre o salário dos ativos e as pensões e 

aposentadorias, o que levam 12,2% da população com mais de 60 anos a receberem até meio 

salário mínimo, enquanto 28% ganham entre meio e um salário mínimo, demonstrando que 

40,3% dos brasileiros com mais de 60 anos são pobres. A partir desses dados, a autora 

procura demonstrar que há uma gigantesca desigualdade na distribuição de renda no Brasil, 

sendo que 10% dos mais ricos recebem 22 vezes mais do que os 40% mais pobres. Este fato 
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explica porque a maioria dos avós entrevistados na área do Almirante Tamandaré, 

especialmente as mulheres-avós, continuam trabalhando e exercendo funções como 

vendedoras de lingerie e produtos de beleza, costurando ou produzindo doces e salgados na 

sua própria residência, enquanto os homens exercem profissões de baixa qualificação, 

trabalhando como ambulantes, pedreiros, encanadores, mecânicos em pequenas oficinas do 

bairro, dedicando um grande esforço para aumentar a renda familiar e manter a sua família. 

Além da análise das condições de vida, diretamente relacionadas às formas de 

atuação prática dos avós criadores/cuidadores no meio social, a pesquisa leva em conta 

diversos aspectos que envolvem as discussões relacionadas ao sistema de parentesco, em 

razão de sua importância para o entendimento das relações familiares na sociedade ocidental 

contemporânea. As diferentes formas como se estruturam essas relações, envolvendo a 

participação de diversos membros do grupo familiar, são pistas que indicam a posição que 

cada um desses agentes ocupa na organização familiar. Um elemento visível é a percepção de 

que o tripé formado pelo pai, a mãe e os filhos continua sendo considerado, conforme já foi 

observado, o elo mais forte nas relações familiares entre consanguíneos. Entretanto, também é 

possível perceber que o exercício de criar, educar e dar o suporte afetivo e material às 

crianças, não está restrito a este domínio, podendo ser exercido em muitos casos, pelos avós, 

pelo padrasto, a madrasta, a madrinha, entre outros adultos (DUMONT E RENARD, 2004).  

Disso se conclui que a diversidade parental no Brasil é uma questão relevante e 

está presente em todas as relações familiares, já tendo sido percebida e analisada com 

frequência, como demonstram os estudos realizados por Barros (1987), Fonseca (2006) e Sarti 

(2006), Peixoto (2004), entre outros autores. No seu trabalho sobre circulação de crianças 

num bairro popular de Porto Alegre, no sul do país, Fonseca (2006) enfoca aspectos como a 

responsabilidade pela atenção e os cuidados com a criança, que circula de uma família para 

outra durante um determinado tempo, destacando que esta prática não pode ser confundida 
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com a doação legal, podendo ser mais adequado estabelecer uma comparação com o termo 

inglês fosterage
4
. Neste sentido, a autora enfatiza alguns aspectos distintivos destas relações, 

como por exemplo, as crianças não serem matriculadas nas escolas da vizinhança com a 

mesma presteza que as ‘crianças legítimas’ da família; não ganharem roupas e presentes nas 

mesmas proporções; e esperava-se que fizessem uma desproporcional quantidade de trabalhos 

domésticos. Apesar de serem tratadas assim, estas crianças não demonstravam grande 

ressentimento e deixavam claro que estavam naquela residência voluntariamente. 

A circulação de crianças nas populações de baixa renda no meio urbano, em todo 

território brasileiro, revela uma estrutura de organização familiar, onde se destaca a 

participação de diversos personagens exercendo a função de pai ou de mãe da criança, 

cabendo aos avós, papel privilegiado neste contexto. O fenômeno da adoção de crianças por 

parentes consanguíneos ou por eleição, ‘se desloca de um problema social para um processo 

social’, em razão de sua naturalização e grande recorrência na sociedade contemporânea 

(FONSECA, 2006). Neste sentido, convém destacar a particularidade que existe entre três 

tipos de protagonistas, que exercem funções parentais como pais ou mães da criança: os avós 

e outros parentes consanguíneos, criadeiras (pagas) e pais adotivos (que detém a guarda legal 

da criança). Neste trabalho, procuraremos enfocar apenas a questão dos avós criadores, já que 

este é o foco da nossa pesquisa.    

Neste sentido, estudos realizados por Fonseca (2006), revelam que a ideia 

veiculada com mais frequência pelo senso comum é de que os avós que criam ou cuidam dos 

netos receberiam vários benefícios na forma de ajuda filial, conquistando o direito ao apoio da 

rede extensa de parentesco. Outro aspecto importante, referido neste estudo está relacionado à 

‘carga simbólica’ positiva de avós e netos serem do mesmo sangue, o que demonstra a 

importância que se atribui ao laço de consanguinidade, razão pela qual haveria pouca 

                                                             
4
 Palavra usada para designar a transferência temporária ou parcial de direitos e deveres paternos entre um adulto 

e outro, encerrando um sentido de desigualdade entre o filho legítimo da família e o filho adotado. 
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probabilidade da perda de contato entre o tutor e o tutelado, na hipótese do genitor que 

reclamava a criança ser filho ou filha do avô ou da avó-criadora. Outras situações são 

aventadas pela autora, lembrando que nenhuma pessoa cuidava sozinha da criança. E 

acrescenta: 

 

Se era homem envolvia a esposa; se era velha envolvia a filha. Quando morria um 

ou outro, a criança ficava sob os cuidados do sobrevivente, mas, este sobrevivente 

não fizesse parte do contrato tácito entre genitores e pais adotivos não entravam 

neste contrato nos mesmo termos, especialmente quando era uma pessoa não 

aparentada que tomava o lugar de um consanguíneo, participando da categoria de 

terceiros (não parentes) que criavam filhos (FONSECA, 2006). 

 

O que fica claro nessas relações é o fato de que não só os avós, mas também 

outras pessoas do grupo de parentesco ou das relações de amizade e compadrio podiam ser 

requeridas a exercerem a função de pai ou mãe da criança em situação de dificuldade de seus 

pais biológicos. Entretanto, nem sempre essas relações transcorriam de forma tranquila para 

os envolvidos neste processo, porém, em alguns casos, a criança nesta situação recebia de 

seus pais adotivos a atenção e o afeto que muitas vezes não eram ofertados pelos pais 

biológicos. Disso se deduz que, a circulação de crianças está no âmago das discussões das 

relações familiares, envolvendo a participação de diferentes protagonistas (avós, tios, 

padrinhos, amigos), no exercício das funções parentais, chegando mesmo a se configurar 

como uma estrutura de parentesco característica das famílias brasileiras de baixa renda que 

vivem no meio urbano. Este fato corrobora com a observação de que a decisão de cuidar de 

uma criança, após um eventual divórcio ou morte dos pais, ou mesmo relacionado ao número 

ideal de filhos, sempre envolve outras pessoas (FONSECA 2006).  

 

 

 

2.3.2. Os filhos no projeto da família 
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Os estudos sobre a família na sociedade contemporânea, destacam a presença da 

criança nas relações de parentesco como um dos elos mais forte que liga diferentes gerações, 

incorporando subjetivamente a ideia de valor e importância aos aspectos biológicos, 

conferidos pela sociedade a essas relações. A criança é a alma do bairro (FONSECA, 2006) e 

a alegria da família. Nas áreas populares, na periferia das cidades é comum ver um grande 

número de crianças brincando de bola nas ruas, empinando pipa, correndo ou perambulando 

pelo bairro. A presença dessas crianças é marcante e revela publicamente as condições em que 

vivem suas famílias, obrigadas pela necessidade a morar em casas minúsculas, onde a falta de 

espaço, aliado ao curto período que as crianças dedicam às atividades educativas na escola do 

bairro (geralmente 4 horas), tornam as ruas o único lugar para suas brincadeiras e 

‘traquinagens’. 

Percebemos a importância do significado subjetivo deste personagem nas relações 

familiares, por se constituir como um ser cuja presença é marcante na convivência diária, 

influenciando inclusive as formas de interação da família com o meio social. Neste aspecto, é 

a partir da inserção da criança na cena cotidiana, que se constrói a noção de infância, ao 

mesmo tempo, que amplia as possibilidades de socialização do grupo familiar.  

As famílias, qualquer que seja o seu perfil socioeconômico, dão a dimensão exata 

desta noção, quando demonstram ser inconcebível constituir família sem ter filhos e, a este 

fato, está atrelada a ideia de retribuição, como compromisso moral, presente nessas relações 

revelando a presença de uma relação de hierarquia entre pais e filhos adultos (SARTI, 2007).  

Nesta perspectiva, o que está em jogo é a estabilidade do grupo familiar, já que é 

comum nas famílias das camadas populares, as rupturas provocadas por morte ou prisão de 

um dos cônjuges, as separação ou migração, constituindo-se uma constante na história 

familiar dos grupos populares no Brasil. Nestes casos, a responsabilidade pela criação da 
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criança se amplia para toda rede de sociabilidade em que a família está envolvida, 

especialmente o grupo mais próximo de parentes consanguíneos. Neste aspecto, Fonseca 

(2006) revela uma das questões mais sensíveis sobre a criação da criança em situação de 

dificuldade familiar, ao afirmar que, ‘se as crianças não passassem a ser responsabilidade de 

todo o grupo de parentesco, e não tivessem circulado entre vários adultos, é difícil imaginar 

como esta população teria se reproduzido’. 

Talvez, esta seja a principal dificuldade em perceber alternativas para a criação de 

seus netos pelos avôs e avós entrevistados. Durante as entrevistas, foi relatado apenas um caso 

de uma avó que cria o neto sem ter relação consanguínea com a mãe da criança, sendo na 

verdade madrinha de sua filha adotiva e, hoje avó por eleição e afinidade. 

A circulação de crianças entre indivíduos aparentados, consanguíneos ou não, é 

uma prática que contribui para fortalecer a solidariedade do grupo familiar na sua totalidade. 

Ao criar um neto, por exemplo, o avô ou a avó passam a ter uma justificativa para solicitar 

maior apoio material e atenção de seus próprios filhos. Além disso, ao unir pessoas de 

diferentes gerações, a circulação de crianças ajuda no intercâmbio com parentes mais 

distantes, reatando laços que de outra forma, poderiam se esgarçar com mais facilidade. Esta 

ideia encontra ressonância no estudo clássico de Goody (1982), na sua pesquisa entre os 

Gonjas da África Ocidental, onde ela observou que as ‘crianças entram em circulação a fim de 

entrelaçar ramos geograficamente dispersos do grupo familiar’. 

Entretanto, nem sempre essas relações transcorrem sem desavenças e conflitos 

entre os membros da família, especialmente, entre a genitora e a mãe adotiva. Mesmo quando 

a criança circula entre parentes consanguíneos, duas situações são bastante comuns: ou a mãe 

biológica, em alguns casos, reivindica uma posição de maior relevância e superioridade em 

relação à mãe adotiva, ou ignora simplesmente a criança. A idealização do laço entre mãe 

biológica e filhos, é sempre referida no discurso em frases como ‘mãe é mãe’, ‘mãe foi quem 
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pariu’ ‘mãe é uma só’ e outras semelhantes. Isso pode ocorrer mesmo quando quem cria ou 

cuida da criança é um parente consanguíneo próximo, principalmente a avó.  

O que se sobressai com mais frequência na pesquisa é a importância que a 

sociedade atribui aos laços biológicos, possivelmente em função da concepção que se 

desenvolveu através da história, especialmente durante a modernidade, de que os direitos e 

deveres relacionados aos cuidados e a educação dos filhos são atribuições específicas do pai e 

da mãe da criança (ARIÈS, 1989). Mas, nem sempre a realidade e a idealização caminham 

lado a lado e, situações problemáticas, vividas no cotidiano pelas famílias das camadas 

populares, obrigam as pessoas a fazerem escolhas difíceis, em relação à criação de seus filhos. 

Uma mulher divorciada, por exemplo, que encontrou um novo companheiro, geralmente é 

‘forçada’ a se ‘livrar’ do filho (a) da união anterior e recorrer aos seus pais para adotar 

informalmente a criança. Geralmente, um novo casamento sempre representa uma ameaça à 

unidade mãe-filho, em razão da ideia corrente, principalmente nos segmentos populares, de 

que o homem que aceita ser ‘pai de criação’ do filho de outro se expõe ao ridículo 

(FONSECA, 2006, p. 93).  

Situação mais comum ocorre quando os avós são requeridos a criar ou cuidar do 

neto, nascido de uma concepção indesejada de seu filho ou de sua filha adolescente, ou nos 

casos da separação ou morte prematura da mãe biológica, ocorrendo inclusive situações em 

que os avós por alguma razão não aceitam criar o seu neto, situação que obriga a criança a ir 

morar com outros parentes consanguíneos ou mesmo com a madrinha ou o padrinho, uma 

amiga da família ou outra pessoa que não faz parte do seu círculo de parentesco.  

Fonseca (2006) questiona os motivos que levam uma mulher a criar o filho de 

outra, e identifica nesta prática diferentes perfis femininos, do qual fazem parte mulheres 

viúvas, divorciadas e estéreis, mulheres casadas, com filhos, mulheres de famílias abastadas e 

até mesmo mendigas. Na sua percepção, as mães adotivas acreditam que, além do prestígio de 
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‘socorrer os necessitados’, elas serão beneficiadas com as vantagens da maternidade e, 

principalmente, com a devoção dos filhos na fase adulta.  

Sua pesquisa reforça a ideia de que a circulação de crianças é uma prática antiga e 

envolve diferentes atores sociais em todo o país. Os documentos e processos de apreensão de 

menores do início do século XX, localizados no Arquivo Público da cidade de Porto Alegre, 

durante a realização da pesquisa, revelam que na maioria dos casos, ‘a flexibilidade da 

unidade doméstica e as extensas redes de parentesco faziam com que a família nuclear, 

raramente tivesse a necessidade ou oportunidade de cultivar a intimidade entre pai, mãe e 

filhos’ (FONSECA, 2006, p.51). 

Nesta perspectiva, tomando como referência os estudos de Mauss (1974), Sarti 

(2007) observa que as crianças ao serem deixadas com outros adultos, reforçam a lógica de 

dar, receber e retribuir, possibilitando ampliar laços e afetividades, ao cuidar ou designar a 

outros adultos esta função. Assim, a noção de ‘ser pai’ e ‘ser mãe’ é definida por aqueles que 

cuidam das crianças, e os vínculos estabelecidos nestas relações, elegem adultos como ‘pais e 

mães’ de forma indistinta, e, não exclusivamente, os pais biológicos, mas aqueles com que se 

pode contar, e com quem se tem obrigações (SARTI, 2007, p. 85). 

O que mais se destaca nessas análises é a extensa rede de relações que se 

entrecruzam no cotidiano das camadas populares. Entretanto, mesmo considerando a 

pertinência e o poder explicativo dessas formulações, merecem serem observadas outras 

implicações. Durham (1978), analisando os valores tradicionais e os padrões de 

comportamento urbano nas práticas e representações das camadas populares, evidencia as 

características das instituições públicas no Brasil, como incapazes de substituir as funções 

privadas da família e destaca a família como um valor ontológico para os pobres. 

A dificuldade de adaptação ao meio urbano e a vida cotidiana dos pobres, 

inclusive dos nascidos na cidade, é estruturalmente mediado pela família. Suas relações 
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fundam-se, portanto, num código de lealdade e de obrigações mútuas e recíprocas, próprio das 

relações familiares, que viabilizam o seu modo de vida seja no campo ou na cidade, fazendo 

da família e do código de reciprocidade nela implícito um valor para os pobres. 

Neste sentido, tomando como referência os estudos de Barros (1987), a integração 

entre diferentes gerações faz parte de um processo de ajudas recíprocas, demostrando que o 

auxílio material de avós a seus filhos e netos imbrica-se com as relações afetivas vinculadas 

aos cuidados e à transmissão de valores morais aos descendentes. Ao mesmo tempo, os avós 

ao participarem efetivamente do projeto familiar de seus filhos, acabam envolvidos nessas 

relações, nas quais a presença constante de filhos e netos na sua casa configura a família a um 

modelo tradicional de família extensa, mesmo que, na maioria dos casos, não haja a 

coabitação de todos na mesma residência. 

A obrigação moral é o que prevalece como princípio, fundamentando as relações 

familiares (SARTI, 2007, p. 85). Nas famílias das camadas populares, o que define a extensão 

da família é a rede de obrigações que se estabelecem entre todos os membros do grupo, ou 

seja, são considerados importantes para o grupo, aqueles com quem se pode contar e, 

portanto, com quem se tem obrigações e compromisso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   AS DIMENSÕES DO PARENTESCO 
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No inicio da década de 1970, um casal jovem migra de Ribeirópolis, no interior 

do Estado de Sergipe, para Aracaju. Inicialmente, os dois vão morar na casa de uma tia do 

marido, no bairro Siqueira Campos e, logo que consegue emprego, ele como ajudante de 

obras e ela como empregada doméstica alugam uma casinha e neste local nascem seus dois 

filhos.O primeiro hoje é um homem de 38 anos e o segundo 36 anos de idade. Devido ao 

alcoolismo e as brigas constantes, o casal se separou e a mulher passou a viver apenas com 

seus dois filhos. Três anos após a separação, nossa protagonista aceitou criar uma menina, na 

época com dois anos de idade, filha de uma comadre que passava por dificuldades financeiras 

e emocionais. Durante esse tempo, a menina nunca foi requerida por sua mãe biológica e hoje 

está com 23 anos de idade e é mãe de uma criança de quatro anos. Filha e neto continuam 

morando na casa de sua mãe adotiva. Mesmo sem nunca ter cogitado a possibilidade de ter a 

guarda legal de sua filha, a relação entre elas tem a mesma significação dos laços familiares 

de caráter biológico, não só por coabitarem a mesma residência, mas, principalmente, pela 

força do afeto, respeito e confiança que existe nesta relação. 

Neste exemplo, é possível identificar três dimensões do parentesco: biológica, 

jurídica e prática, que podem estar associadas ou dissociadas nas relações que os indivíduos 

estabelecem e praticam no dia a dia. Essas noções possibilitam perceber que outros adultos, 

além do pai e da mãe biológica podem cuidar de crianças pertencentes ao seu grupo familiar 

ou não, o que acaba envolvendo esses indivíduos numa rede de significados construídos a 

partir desta prática.  

Na maioria das vezes, o ato de criar ou cuidar de uma criança tem o sentido de 

preencher o tempo e trazer alegria ao ambiente doméstico, atualizando a interação com a 

vizinhança.  
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Neste trabalho, a construção da ideia de avós-criadores /cuidadores não se resume 

a uma objetivação das relações entre pais, filhos e netos, mas procura compreender os 

significados que eles emprestam a estas experiências de vida, através de suas formulações e 

ideias de mundo, lançando reflexos sobre questões relacionadas ao envelhecimento, aos ciclos 

de vida e aos laços de parentesco, considerados não só nas relações estabelecidas pelo sangue 

mas, principalmente, através de suas escolhas eletivas.  

Nesta perspectiva, é possível perceber uma noção de família que pode abarcar 

outros indivíduos além dos pais biológicos no exercício de criar ou cuidar de crianças 

(GODELIER, 2004). Sendo assim, as relações parentais nascem e se desenvolvem no 

convívio cotidiano, sedimentadas pela solidariedade e pelo afeto, com forte presença de um 

sentimento de direitos e deveres, capaz de fortalecer e dar maior significação a esses laços de 

parentesco. Nesse sentido, as relações familiares se ampliam ad infinitum ganhando diferentes 

contornos, podendo estar vinculadas ao sangue (biológico), ao nome (filiação) e ao cotidiano 

(convívio), ou mesmo, na associação ou dissociação destes fatores (WEBER, 2007). 

A noção de avós-criadores em sua dimensão social está relacionada à 

representação que os avós fazem de si mesmo neste processo, a partir de suas referências 

subjetivas, estruturadas na ideia de descendência, tendo como foco principal a família e a 

sociedade como pano de fundo, voltada para questões relacionadas ao envelhecimento, ao 

parentesco e a solidariedade intrafamiliar
5
.  

Essas discussões procuram compreender o papel dos avós, relacionado ao seu 

grupo de pertencimento, tomando como referência o material empírico recolhido na pesquisa 

de campo, que demonstra que os laços de parentesco criados pelo sangue e as relações 

familiares construídas por adoção ou afinidade tem igual significado, demonstrado pelo amor, 

                                                             
5 A solidariedade intrafamiliar é importante e diversificada na sociedade brasileira, onde os apoios se efetuam em 

função da situação social dos doadores e recebedores. A grande maioria dos pais ajudam os filhos adultos 

(maiores de 21 anos), tanto financeiramente como prestando pequenos serviços. (Peixoto, 2004 : 74). 
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pelo afeto, e pelos cuidados e o reconhecimento do neto como um membro integrado ao grupo 

familiar. 

 

3.1. Avós criadores de Aracaju 

 

Nos últimos trinta anos, foram marcantes as alterações na configuração sócio-

demográfica da população brasileira, colocando em cena novos atores sociais e diferentes 

formas de interpretação da realidade. Essas transformações que alcançaram a sociedade em 

todas as suas dimensões, certamente contribuíram para modificar a maneira de compreender 

as relações familiares, ao tempo em que possibilitaram dar maior visibilidade a diversos 

arranjos familiares, dentre eles aquele relacionado aos avós que criam netos. Na realidade, o 

fenômeno dos avós-criadores não representa em si mesmo uma novidade significativa na 

sociedade brasileira, já tendo sido identificada a sua recorrência em outras épocas e diferentes 

contextos sociais.  

Certamente, é importante lembrar que há uma prática recorrente nas famílias 

brasileiras em todas as épocas, em ver a casa dos avós, paternos ou maternos, como uma 

extensão e o segundo lar de seus filhos, o que em muitos casos, também não desagrada aos 

avós, pela companhia e alegria que as crianças e jovens trazem ao ambiente doméstico, 

estabelecendo este convívio como forma de ajuda mútua. De um lado, as crianças se 

encontram num ambiente de maior estabilidade emocional, conforto material e tranquilidade, 

na companhia de avós, que, por sua vez, ganham o carinho e a atenção dos netos que 

vivenciam estas relações. Estas discussões têm como objetivo, para efeito desta pesquisa, 

perceber qual a representação que os avós das camadas populares atribuem ao fato de criarem 

seus netos, levados por circunstâncias diversas tais como a morte, doença ou a prisão de seu  

filho ou filha, o desemprego ou situações de desestabilidade emocional ou conjugal.  
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Neste sentido, este arranjo familiar ganha relevância ao colocar em discussão 

questões presentes nas relações familiares contemporâneas, especialmente os  problemas 

relacionados ao envelhecimento, considerado como um estigma pela sociedade, a partir do 

entendimento dos diferentes ciclo de vida e das diferenças impostas pela ordem 

socioeconômica, considerando o ‘uso intelectual e político que fazemos desse conhecimento 

no sentido de construção de maior respeito pelas diferenças’  (PEIXOTO, 2004, p. 22). 

Partindo da ideia do casamento como o projeto inicial de formação de um núcleo 

familiar independente, no qual o homem e a mulher assumem papéis centrais nesta 

organização, Sarti (2007) analisa a esfera masculina como responsável em prover teto e 

alimento, assim como ‘constituir a boa autoridade, digna de obediência’, cabendo à mulher o 

controle da casa e os cuidados com os filhos. Entretanto, o seu estudo não tem o objetivo de 

analisar as questões morais das camadas populares sob o ponto de vista das relações 

intergeracionais, ou considerar o processo de sociabilidade e o papel das pessoas idosas que se 

dedicam aos cuidados com a criação e o processo educativo e de formação de seus 

descendentes. Seu objetivo é estudar as relações familiares, sob o ponto de vista da moral dos 

pobres. 

Trabalhando com as interpretações sociais da velhice na sociedade contemporânea 

Peixoto (2004), compreende este momento como ‘formas culturais particulares de dar sentido 

a esse momento do ciclo da vida relacionado com a configuração de valores e ideia que 

marcam a sociedade moderna’.  

Esta hipótese nos leva a deduzir que, a “bagagem cultural” dos indivíduos e suas 

ideias de mundo é o que lhes conferem uma identidade em todas as fases da vida, onde a 

noção de individualidade passa a adquirir diversas conotações, relacionadas a questões como 

as trajetórias de vida, os ciclos e movimentos geracionais, na perspectiva das memórias 
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individuais dos atores sociais envolvidos neste processo, conforme foi analisado por Velho 

(1981, p. 27), quando afirma que: 

 

Trajetórias e projetos elaborados pelos indivíduos têm uma circunscrição histórica e 

cultural que se apresenta a eles como um repertório de temas, preocupações e 

paradigmas culturais, que podem se apresentar diferentemente dependendo da 

geração.  

 

Nesta perspectiva, a dimensão geracional pode ser compreendida como um código 

de valores culturais, que envolve os indivíduos de diferentes segmentos socioeconômicos, 

num processo no qual a individualidade se apresenta como uma maneira de perceber o 

processo de envelhecimento como algo irreversível, porém se estar vinculado a um 

sentimento de decadência e de encerramento do ciclo da vida, mesmo considerando a 

representação social do envelhecimento como algo negativo numa sociedade que procura se 

reconhecer na perspectiva da juventude.    

A questão do envelhecimento situada desta forma, nos leva a refletir sobre a 

maneira como se dá a inserção dos indivíduos de escassos recursos materiais e educacionais, 

numa sociedade onde é comum estigmatizar a velhice (e as pessoas em geral), a partir de 

padrões ideais de comportamento, aparência e participação nos meios produtivos, educativos 

ou nos espaços de lazer, comuns às camadas médias e a burguesia, porém inacessível à 

população mais pobre. 

Nas representações contemporâneas do envelhecimento há uma ideia difundida 

socialmente de que não cabe aos velhos ter planos para o futuro (BARROS, 1981; 2003), o 

que nos remete a uma questão igualmente complexa e que, em muitos casos, os parâmetros 

estatísticos utilizados pelo Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE parece não dar conta desta complexidade. Estamos nos referindo à noção 

de família, onde há o entendimento nas pesquisas censitárias de que família é um ‘conjunto de 

pessoas ligadas por laços de parentesco ou dependência doméstica, que vive no mesmo 
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domicílio’ (FUNDAÇÃO IBGE, 2000). Sob este ponto de vista, o conceito de família corre o 

risco de não apreender a realidade em todas as suas nuanças, riqueza e complexidade, 

resumindo-se a uma explicação mecânica, fundamentada no modelo conjugal nuclear, que vê 

a família como uma unidade social harmônica, onde não pode haver espaço para conflitos ou 

para a transformação. 

 

3.1.1. Integrando os avós ao projeto familiar 

 

Para compreender o papel dos avós-criadores nos arranjos familiares 

contemporâneos, é necessário analisar o contexto social e a realidade em que estão 

submetidas  as famílias  dos segmentos  mais pobres da população, na qual a prática da ajuda 

recíproca entre parentes consanguíneos ou afins se configura como uma estratégia de 

sobrevivência, ditada pelas condições materiais ou emocionais dos membro da família, 

obrigando-o a levar o filho ou a filha para morar na casa de um  parente, de um padrinho ou 

da madrinha, ou até mesmo de um amigo de consideração da família, entretanto, a situação 

mais comum é levar a criança para morar na casa dos avós. Esta prática é antiga e utilizada 

com frequência nessas situações, que nos leva a refletir sobre alguns aspectos relacionados à 

maneira como se estruturam as relações familiares na contemporaneidade, baseadas em traços 

socioculturais de outras épocas, a exemplo da divisão do trabalho na família tradicional, na 

qual se destaca o papel específico da mulher relacionado aos cuidados com a casa e os filhos, 

e ao homem as atividades como provedor em atividades externas ao ambiente doméstico, 

colocando a situação em patamares distintos. Progressivamente, essas determinações mais 

fechadas foram se alterando no contexto da modernidade, e hoje, é possível observar vários 

exemplos onde a maternidade nem sempre é exercida pela mãe biológica, e os recursos para a 
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manutenção da família, nem sempre advém do trabalho do homem, como prescreve o padrão 

familiar tradicional. 

Uma questão pertinente à história familiar dos grupos populares no Brasil está 

relacionada às frequentes rupturas conjugais, à migração do homem em busca de trabalho em 

outras regiões, os casos de morte ou de doença de um dos cônjuges, ou a gravidez na 

adolescência, fatores que contribuem para a circulação de crianças entre parentes e afins. A 

necessidade de encontrar um lar substituto para a criança ou o adolescente sempre foi uma 

prática recorrente em todas as épocas e contextos sociais, sendo comum o filho (a) buscar nos 

momentos de dificuldade material ou emocional, o apoio dos pais e de outros parentes 

consanguíneos ou até mesmo de pessoas da sua rede de compadrio e de amizade, como 

suporte para colocação de seu filho ou de sua filha. A opção de colocar a criança numa 

instituição de acolhimento institucional (abrigos) envolve sempre uma decisão judicial e está 

restrita aos casos de extrema gravidade, a exemplo de estupro, violência doméstica ou  

quando os pais ou responsáveis perderam o controle sobre a criança e esta passa a conviver 

nas ruas ou num ambiente onde vivencia práticas ilícitas como o roubo, a prostituição  ou a 

violência praticadas por seus pais ou responsáveis.  

Nestes casos, o juiz da Infância e da Adolescência determina que sejam adotadas 

medidas de caráter protetivo, com o objetivo de acolher provisoriamente a criança ou o 

adolescente em situação de vulnerabilidade familiar e social, que são encaminhadas pela 16ª 

Vara Cível de Aracaju, Juizado da Infância e da Juventude e Conselhos Tutelares, 

assegurando-lhes direitos e garantias, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA), amparadas pela Constituição, através da lei 12.010/2009, que trata da questão da 

adoção e do acolhimento institucional do menor, em abrigos mantidos pelo estado, pelo 

município ou por instituições não governamentais (ONGS), em decorrência da falta, omissão 

ou abuso dos pais ou responsáveis, ou em razão de sua conduta social.    
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ENTIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL (ABRIGOS) DE ARACAJU. (MEDIDAS PROTETIVAS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fonte: Secretaria de Estado da Inclusão, Assistência e Desenvolvimento Social - SEIDES  

 

Neste aspecto, ao contrário do que se poderia imaginar, a questão da pobreza e até 

mesmo da pobreza extrema, não se caracterizam como situações que possam levar os pais ou 

responsáveis a requererem a guarda da criança ou do adolescente num abrigo de acolhimento 

institucional, estando estas situações restritas a uma decisão judicial (conforme foi 

mencionado). Atualmente, existem em Aracaju nove instituições (abrigos), distribuídos por 

vários bairros da cidade, sendo três deles mantidos e administrados pelo município, dois pelo 

estado e quatro por instituições não governamentais (ONGS), atendendo a cerca de 200 

crianças e adolescentes de ambos os sexos. A orientação dessas instituições sobre a criação e 

adoção de menores, foi estabelecida pela Lei 12.010/2009, que destaca como o lugar ideal 

para criar e educar a criança ou o adolescente, o próprio ambiente familiar, seja na presença 

dos pais ou de outros parentes consangüíneos, seja através da convivência com parentes 

eletivos, compadrio ou laços de amizade e afinidade. 

ENTIDADE ESFERA  ADMINISTRATIVA PERFIL CAPACIDADE 

Casa Abrigo Sorriso Governamenal/Municipal 0-6 anos – Masc. e 
Fem. 

60 Acolhidos 

Abrigo Feminino Maria 
Izabel Santana de 
abreu 

Governamental/ Estadual 7-18 anos 
incompletos. 
Feminino. 

20 Acolhidos 

Centrto de Estudos e 
Observação - CEO 

Governamental / Estadual 7/18 anos 
incompletos. 
Masculino  

20 Acolhidos 

Abrigo Caçula Barreto Governamental / Municipal 7-12 anos. Masculino 20 Acolhidos 

Abrigo Nova Vida Governamental / Municipal 12-18 anos 
incompletos. 
Masculino 

20 acolhidos 

Oratório Festivo São 
João Bosco 

Não Governamental /ONG 7-12 anos. Feminino. 20 Acolhidos 

Lar Infantil Cristo 
Redentor 

Não Governamental /ONG 7-12 anos. Feminino  20 Acolhidos 

Projeto Esperança Não Governamental –ONG 7-18 anos 
incompletos. 
Feminino 

20 acolhidos 

Lar Meninos de Santo 
Antonio 

Não Governamental –ONG 6-12 anos. Masculino.  20 acolhidos. 
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Neste aspecto, entre as famílias do conjunto e Invasão do Almirante Tamandaré 

foram raras as menções durante as entrevistas, sobre crianças e adolescentes criadas em 

abrigos, fato que encontrava até mesmo certa resistência de alguns avós, que consideravam 

esta opção como descabida para a criação de seus descendentes, conforme pode ser visto neste 

depoimento:  

 

Adoção eu não acho que seja o caminho, não. Eu como mãe e avó jamais eu daria 

um filho ou um neto meu para a adoção. Entregar ao poder público, jamais. Eu 

tenho, por exemplo, uma filha de criação que está com 13 para 14 anos, mas eu fui 

contra adotar essa menina, que na época tinha um dia de nascida ia ser deixada na 

rua pela mãe, mas, meu marido e minha filha mais velha pegaram a criança para 

criar contra a minha vontade. Não sou a favor de adoção e orfanato isso nem se fala. 

Eu tinha 20 anos quando fiquei viúva de meu primeiro marido e criei seis filhos 

sozinha, sem precisar dar meus filhos a ninguém, o que falta hoje nessas mulheres é 

coragem para trabalhar. (Hortência). 

 

A questão da adoção e da criação de crianças e adolescentes em entidades de 

acolhimento institucional é entendida pelos sujeitos da pesquisa, como uma prática negativa, 

na qual os pais que entregam seus filhos para outras famílias estão negligenciando à sua 

responsabilidade paterna ou materna, por ‘falta de coragem para trabalhar’, fato que em sua 

opinião, contribui para agravar esta realidade. A possibilidade de deixar a criança num abrigo 

para menores está associada à ideia bastante difundida entre as camadas populares, de que 

estes locais são ‘depósitos’ de crianças e adolescentes, fato relacionado à imagem negativa 

que o Centro de Atendimento ao Menor – CENAM, instituição mantida pelo Governo do 

Estado de Sergipe, com o objetivo de abrigar menores infratores, cujas disposições gerais 

encontram-se previstas do artigo 112  ao 130 do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA 

(Lei 8.069/90). Naquela instituição, as fugas frequentes e rebeliões de adolescentes que ali se 

encontram cumprindo medidas socioeducativas, adquirem uma dimensão simbólica de forte 

significado para a população, na qual o poder público figura como uma instância alheia às 

demandas das famílias mais pobres. Vale ressaltar que, uma das poucas ações consideradas 
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positivas, lembradas com frequência pela população é o Programa Bolsa Família
6
, uma ação 

do Governo Federal destinada à transferência de renda, para as famílias mais pobres.  

Outro aspecto que vale ressaltar é que as famílias que residem no conjunto e 

invasão do Tamandaré, geralmente possuem um número elevado de filhos (4 a 5 filhos em 

média), fato que encontra recorrência nos estudos realizados por Fonseca (2002), com 

famílias residentes na Vila do Cachorro Sentado, em Porto Alegre. Na sua análise, a autora 

conclui que diversos fatores contribuem para as mulheres deste segmento da população ter um 

número elevado de filhos, apontando como um dos principais a consolidação de sua rede de 

apoio familiar, o que pode ocorrer de duas maneiras distintas: durante a fase em que a criança 

é pequena, a mulher depende desta rede para a sua sobrevivência, passando a contar com a 

ajuda de seus pais, parentes ou amigos para cuidar da criança, durante o período em que está 

trabalhando. E, quando os filhos crescem, teoricamente são eles que deverão se tornar 

responsáveis pelo sustento da família e dos parentes mais velhos. Outra questão apontada 

pelos avós e que exige cautela na sua apreciação, está relacionada a uma estratégia utilizada 

por algumas mulheres em não evitar consecutivas procriações, no intuito de garantir a pensão 

alimentícia
7
 que a lei assegura aos filhos nascidos nesses relacionamentos. Entretanto, esta 

ideia deve ser relativizada, por apresentar na sua concepção um forte preconceito em relação 

às famílias mais pobres. No nosso entendimento, o que deve ser levado em conta são outras 

situações mais evidentes, como a desinformação e o baixo nível educacional da maioria das 

                                                             
6 O programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência direta de renda que beneficia famílias em situação de 

pobreza e de extrema pobreza em todo o país. O Bolsa Família integra o Plano Brasil Sem Miséria (BMS), que tem como 

foco de atuação os 16 milhões de brasileiros com renda familiar per capita inferior a R$ 70 mensais, e está baseado na 

garantia de renda, inclusão produtiva e no acesso aos serviços públicoos. (Fonte: Secretaria Nacional de Renda e Cidadania –

Senarc. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS). 

7 Segundo o Decreto Lei nº 5.478, de 25 de julho de 1968, retificado no Decreto Lei nº 8971 de 29 e dezembro de 1994, a 

companheira comprovada de um homem solteiro, separado judicialmente, divorciado ou viúvo, com quem viva há mais de 

cinco anos, ou dele tenha prole, poderá valer-se do disposto nesta lei enquanto não constituir nova união e desde que prove a 

necessidade. Igual direito e nas mesmas condições é reconhecido ao companheiro de mulher solteira, separada judicialmente, 

divorciada ou viúva. Normalmente a pensão é fixada em 20% da renda do pai quando tem apenas um filho. O percentual de 

30% é usual quando existem dois ou mais filhos, podendo ser maior no caso de prole numerosa. 
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mulheres, fatores que contribuem para que não haja os devidos cuidados relacionados à 

concepção, desestruturando a vida familiar. 

Nesta realidade de difícil compreensão e que envolve diversas leituras, percebe-se 

que o modelo de família patriarcal, monogâmica e nuclear não consegue dar conta da grande 

variedade de arranjos familiares em que vive a maioria das pessoas deste segmento da 

população, que destoa do modelo familiar ideal, calcado nos valores burgueses.  

Nesse contexto, são comuns os casos de separação conjugal, o que quase sempre 

acaba envolvendo diversos membros da família, especialmente os pais e avós, que, na maioria 

das vezes, acabam tornando-se responsáveis pela organização do grupo familiar, assumindo a 

criação do neto e o acolhimento e o apoio ao filho (a) adulto divorciado (a). É importante 

destacar que, mesmo vivendo com pequenas pensões e aposentadorias a maioria deles, 

especialmente as mulheres–avós, não abdicam da responsabilidade de assumir o controle 

destas situações, mesmo que tenham de ampliar a sua jornada de trabalho, com o objetivo de 

reforçar o orçamento doméstico, atuando nesses casos como o verdadeiro esteio da família. 

Essas considerações possibilitam perceber o caráter e as condutas incorporados às 

relações familiares, neste segmento da população, demonstrando que o modelo de família 

nuclear, estruturado na ideia de grupo parental formado apenas pelo pai, a mãe e os filhos, não 

dá conta, na maioria das vezes, dos arranjos presentes no cotidiano. 

 

3.1.2. Apertando os laços de parentesco 

 

Uma das possibilidades das representações, segundo Dukheim (1987) é a de 

compreender os comportamentos dos grupos sociais no espaço e no tempo em que são 

produzidos. Dito de outra forma é considerando a contextualização histórica que encontramos 

as características fundamentais, que identificam e possibilitam compreender um determinado 
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fato ou ação social.  Neste sentido, as famílias dos segmentos populares, no contexto da 

modernidade, em razão da segregação social e das dificuldades de inserção no espaço urbano, 

desenvolveram um forte sentido de alianças, que são utilizadas como estratégia de 

sobrevivência, em face às dificuldades enfrentadas no dia a dia. No entendimento da maioria 

das famílias, o apoio com o qual se pode contar só pode vir da sua rede de parentesco, já que 

o poder público tem pouco a oferecer às classes mais pobres. Durante a entrevista, foi 

mencionando como uma das poucas exceções, o Programa Bolsa Família as ações do Brasil 

Carinhoso
8
, este ainda pouco conhecida pela maioria das pessoas. O fica patente é que, 

independente dessas ações, há uma descrença na população em relação ao poder público, o 

que nos leva a refletir que talvez este seja um dos fatores que mais contribuem para limitar as 

relações familiares ao âmbito particular do grupo parental, ao mesmo tempo em que 

possibilita perceber como se estabelecem e se estreitam esses vínculos. Na obra “O sangue, o 

nome e o cotidiano”, Weber (2006), analisa estas questões e ajuda a esclarecer a dinâmica 

dessas relações, nas quais o biológico se expressa pelo sangue, o jurídico pelo nome e o 

cotidiano através do convívio que se estabelece entre os membros da família. Essas 

considerações ajudam a esclarecer a ênfase dada por dona Hortência, à questão do sangue, na 

sua decisão em assumir a criação de sua neta, quando foi requerida a assumir esta função:  

Não tinha outro jeito não, e eu, como mãe e avó, jamais ia aceitar que meu filho 

desse o meu neto para a adoção, já que a mãe da minha neta e a outra avó não queria 

a criança de jeito nenhum. Para mim os seus têm que ser criados junto com os seus. 

O sangue fala mais alto. Ah, o sangue fala! Gente não é gato nem cachorro, que 

quando começa a dar trabalho pode ser deixado na rua ou dar a qualquer pessoa. A 

família é o que mais conta, e eu acredito que tirando os avós, ninguém quer criar o 

filho dos outros não.  

                                                             
8 O Brasil Carinhoso integra o programa de transferência de renda do Governo Federal, que tem como 

objetivo reduzir o número de brasileiros em situação de miséria de 36 milhões para 2, 6 milhões.O 

total de crianças e jovens de até 15 anos atendidos pelos programas (Bolsa Família e Brasil 

Carinhoso), aumentou de 5,1 milhões para 8,1 milhões de pessoas atendidas.(Fonte: Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate a Fome (MDS) 
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Em seu trabalho, Weber (2006) sugere que é possível associar ou dissociar 

diferentes referências sociais, como o sangue, o nome e o cotidiano, na apreensão da 

diversidade parental, tornando possível explicar o sistema de parentesco a partir destes 

referenciais.  

Diante desta realidade, o que se apreende é que, o parentesco de sangue mesmo 

não tendo a mesma significação em todas as sociedades é o elo mais forte nas relações 

familiares, porque consolida o sentimento de solidariedade, que se expressa através de ajudas 

mútuas, garantindo aos indivíduos uma rede ampla de apoio para lidar com os problemas do 

cotidiano. Esta solidariedade é baseada num conjunto de princípios de direitos e deveres, que 

as relações de parentesco estabelecem, e não se estrutura apenas na ideia de afetos e 

identificações pessoais, mas, principalmente, nas trocas de ajudas entre gerações e indivíduos 

aparentados. 

Ao analisar as várias dimensões das relações de parentesco, Weber (2006), 

percebe aspectos importantes relacionados aos cuidados com as crianças na perspectiva legal 

do dever e da responsabilidade de quem deve pagar por esses cuidados; analisa as transações 

econômicas sob o ponto de vista de quem é beneficiado por essa assistência; e acentua o 

sentido moral que existem nessas relações, voltadas ao senso de dever, amor eletivo e 

sentimentos que são construídos nas trocas que se realizam entre as pessoas.  

Trazendo essas reflexões para a realidade da população do conjunto e invasão do 

Almirante Tamandaré e fazendo um “link” com os objetivos deste estudo, percebemos que o 

pertencimento a um grupo familiar, geralmente leva em consideração questões relacionadas 

aos direitos e deveres ligados ao grupo, fato quase sempre vinculado à questão da 

consanguinidade. A primazia do sangue continua sendo o fato social mais relevante, mesmo 

relativizando esta noção ao considerar que a filiação biológica como já foi demonstrado, não 

tem um caráter hegemônico em todos os casos.  
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A compreensão de que as relações de parentesco assumem combinações 

diversificadas, em decorrência da maneira como são construídos e reafirmados os laços de 

afeição e solidariedade, não derivam obrigatoriamente apenas das relações de sangue, mas, da 

afinidade que une os indivíduos em diferentes situações. Refletindo sobre este aspecto das 

relações familiares, Segalen (1999, p. 125) conclui que ‘as relações são traçadas no quadro de 

normas baseadas em expectativas recíprocas’. A esta ideia, pode ser acrescentada a noção de 

que a representação social do parentesco, baseada no sangue, não consegue dar conta da 

grande complexidade que estrutura as relações sociais, pautadas no convívio e nos costumes. 

Na ótica da consanguinidade, o que destoa desta concepção passa então a não ser considerado 

normal, deixando margem para que o sistema possa ser ressignificado e manobrado por 

diferentes atores sociais. 

 

3.1.3 O valor simbólico das relações de parentesco 

 

 A subjetividade que a questão do sangue adquire nas relações de parentesco, pode 

ser comparada ao significado que os laços de parentesco aditivo (pautados na consideração e 

no afeto) adquirem para muitas pessoas. Esses vínculos familiares entre afins, muitas vezes 

estabelecem um sentido semelhante ao parentesco de sangue, estando associado diretamente a 

um valor moral, demonstrando que, neste sentido o apoio e a solidariedade são os valores 

considerados de grande significação para todos os membros do grupo familiar.  

Sarti (2003, p. 70), ao analisar estas questões, traz à luz valiosas reflexões sobre a 

moralidade nas relações de parentesco entre as camadas populares, que, na sua concepção, 

muitas vezes, se constitui numa rede, com ramificações que envolvem essas relações numa 

trama de obrigações, que enreda todos os seus membros dificultando a individualização, ao 
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mesmo tempo em que viabiliza uma existência coletiva através da solidariedade e do apoio 

mútuo.  

Essas considerações da autora puderam ser verificadas durante uma entrevista que 

realizamos para a realização deste trabalho. Como já foi referido, identificamos um caso de 

dupla adoção (filha e neto), no qual não havia nenhuma relação de consangüinidade entre 

eles. Enquanto a minha interlocutora dava o seu depoimento, o seu neto de quatro anos 

brincava e pulava à sombra de algumas árvores, atento e irrequieto. O menino é filho de sua 

filha adotiva, hoje com 23 anos, criada por ela desde os dois anos de idade. Ela explicava 

como a menina veio morar na sua companhia: 

 

Eu tive dois filhos meus e criei uma menina. Ela foi lá pra casa quando tinha dois 

anos. Ela não é minha filha, mas é como se fosse. Ela é minha afilhada. Mataram o 

pai dela, a mãe ficou sem condições, porque ela não tinha nem uma casa pra morar, 

deixou a menina lá em casa e disse: - fique com a minha menina, quando melhorar 

um pouco eu venho pegar. E o que aconteceu é que até hoje, 21 anos depois, ela 

continua comigo. A mãe que ela conhece sou eu. A mãe dela sofreu bastante, depois 

arrumou um cara e foi morar com ele. Depois que ela se juntou com esse cara não 

deu mais para a menina voltar para morar com a mãe, que, pra falar a verdade, 

também não mostrou nenhum interesse em querer ela de volta. 

 

Este relato nos remete a noções básicas das relações de parentesco, nas quais a 

consanguinidade, a solidariedade familiar e a ideia de consideração estão profundamente 

entrelaçadas. Durante a entrevista com esta avó, foram sendo pontuadas questões mostrando 

que na sua representação sobre a família, não existe diferença entre seus filhos biológicos e 

sua filha adotiva, confirmando a ideia de que a consanguinidade, mesmo tendo um peso 

significativo, não é um fator determinante nas relações familiares. O fato de sua filha adotiva 

não ter ‘esquecido ou colocado em dúvida’ a sua família biológica, conforme ela destaca 

durante a entrevista, não significa que esta mulher de 23 anos de idade considere sua mãe 

adotiva menos importante que sua mãe de sangue, pelo contrário, afetivamente a sua ligação 

com mãe adotiva demonstra ser especialmente mais forte. O que se evidencia neste caso são 

as diferentes percepções sobre o significado de ser mãe, colocando a noção de que “mãe é 
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uma só” como inadequada para ser aplicada à apenas uma mulher, mesmo considerando o 

vínculo de sangue como o elo mais forte nessas relações. 

Neste exemplo, duas mulheres ocupam a posição de mãe, numa relação que se 

tornou mais complexa, quando a nossa entrevistada assumiu duplo papel, passando a ser mãe 

adotiva e avó-criadora. Na sua história de vida duas gerações se sucedem, marcadas por laços 

de parentesco no qual não deriva nenhuma relação com a herança genética, o que demonstra 

que os laços de parentesco podem assumir combinações diversificadas, em decorrência da 

maneira como são construídos e reafirmados os laços de afeição e solidariedade, e não 

obrigatoriamente apenas pela relação de sangue. 

Atenta à grande variação e particularidades de casos no universo familiar, Fonseca 

(2009, p. 280) alerta para o fato de que não se pode tomar a ‘família’ como um fato universal, 

capaz de assumir os mesmos contornos e cumprir as mesmas funções em todas as épocas e 

lugares. A noção de família na sociedade contemporânea permite reconhecer que não é 

possível estabelecer uma ideia de normalidade, tendo como base apenas dados biológicos. E, 

mais adiante, acrescenta: ‘hoje, com suas convicções fortalecidas pelas novas tecnologias 

reprodutivas, os antropólogos afirmam com cada vez mais ênfase que o normal nas relações 

familiares – quem, como, quando, quantos - é socialmente construído’.  

Percebendo as dificuldades inerentes às relações familiares na sociedade 

contemporânea,  Eni de Mesquita Samara numa entrevista à Revista de História da Biblioteca 

Nacional, em janeiro de 2011, descortina um panorama sobre a família e o parentesco, no qual 

determinadas práticas sociais de outras épocas continuam de uso corrente, variando apenas em 

relação a sua maior ou menor expressão. Baseando-se em dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - IBGE, apresentados no Censo Demográfico do ano de 2000, a autora 

demonstra que o Brasil, no início do século XXI, tinha de 28 a 30% de mulheres responsáveis 

pelo domicílio e, em Vila Rica de Ouro Preto, em Minas Gerais, no início do século XIX, este 
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número era de 45%. Entretanto, é preciso considerar como afirma Szymanski (2001 p. 26-27), 

que: 

 

No Brasil o modelo matrifocal tornou-se comum, principalmente em famílias 

urbanas de nível sócio-econômico baixo, nas quais esse modelo se organiza em 

torno da mulher, quando não há um companheiro e assume a forma patriarcal 

quando há. 

 

Os estudos realizados por Barros (1987), enfocando mulheres idosas da classe 

média no Rio de Janeiro, apontam para a importância da participação da mulher nas relações 

familiares e sua crescente desenvoltura na vida social, a partir da incorporação de novos 

hábitos urbanos. Para essas mulheres, fazer parte dos grupos de terceira idade da igreja ou do 

bairro, poder freqüentar clubes de dança e outros espaços de convivência social, são 

atividades regulares na sua vida, o que lhes garantem maior auto-afirmação e o 

reconhecimento social. Nesta perspectiva, diversas pesquisas atuais apontam para a idéia de 

responsabilização do idoso e da idosa com o seu próprio bem estar nesta fase da vida, 

relacionado aos cuidados com a saúde e o zelo corporal, através de atividade de lazer, aliado 

ao aprendizado permanente e a freqüência dos contatos sociais (BARROS, 2004). 

 A sociedade moderna, pautada no ideário individualista, percebe a velhice com os 

olhos da juventude e associa esta fase da vida a uma noção de declínio, na medida em que os 

indivíduos da terceira idade já ultrapassaram o ‘ponto máximo do ciclo produtivo’ de sua 

capacidade de trabalho, ou de suas potencialidades físicas e psíquicas.  

Neste ponto, é necessário fazer algumas considerações voltadas para o universo de 

nossa pesquisa, onde pudemos constatar uma realidade que não corrobora com a idéia de 

declínio ‘do ciclo produtivo dos idosos’, mostrando que, ao contrário, há uma intensa 

dinâmica e participação dos avós nas atividades produtivas, exercendo diversas atividades 

para reforçar o orçamento familiar e manter a sua família.  
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As mudanças que vêm ocorrendo na modernidade reforçam a percepção de que a 

família continua sendo uma das principais portas de acesso dos ruídos que chegam da 

sociedade, ampliados intensamente pelos meios de comunicação. As estatísticas sobre o 

aumento dos casos de divórcios, separações, recasamentos e circulação de crianças, associam 

essas transformações à idéia de enfraquecimento da instituição familiar ou a uma situação de 

crise estrutural da sociedade, que na verdade não correspondem à realidade, mas acaba 

favorecendo o fortalecimento de uma lógica individualista, contrária ao sentido da 

solidariedade do grupo familiar. 

Ao mesmo tempo, esses novos hábitos culturais urbanos foram responsáveis por 

mudanças significativas nas relações sociais e possibilitaram relacionamentos conjugais mais 

igualitários, em termos de direitos e deveres, entre homens e mulheres, nos quais a separação 

conjugal não é mais entendida como uma ruptura traumática como antes, mas um 

acontecimento previsível quando o amor romântico e a afeição enfraquecem, perdendo o 

significado para o casal. A ideia de escolha e de afeição nas relações conjugais, ao contrário 

dos casamentos por interesse, comuns no Brasil durante o período colonial, ‘arranjados’ para 

fortalecer o patrimônio e manter a hegemonia da família patriarcal, abriram portas para uma 

nova percepção sobre diferentes formas de relacionamentos familiares, baseados no princípio 

da individualidade e do livre arbítrio entre os cônjuges. A retórica da escolha e da afeição 

tornou legítima a relação entre parceiros do mesmo sexo e desmistificou as relações entre 

padrastos e enteados fazendo com que passassem a ser vistas dentro de um patamar de 

normalidade (FONSECA, 2009). 

As diferentes formas de relacionamentos conjugais na sociedade contemporânea 

demonstram que não existem arranjos familiares mais atrasados ou mais modernos, superiores 

ou inferiores, o que se observa na realidade, são práticas de organizações domésticas, 

‘inventadas’ no sentido de permitir que o grupo familiar tenha possibilidade de se reproduzir 
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no contexto histórico e sociocultural em que está inserido. Neste sentido, é preciso perceber as 

especificidades de cada contexto, para compreender as diferenças que existem entre um grupo 

e outro, para que não se cometa juízos de valor precipitados ou preconceituosos. 

 

3.2. Pobreza e envelhecimento nas camadas populares 

 

Possivelmente, ninguém desconhece que existe no Brasil um enorme abismo entre 

as condições de vida das classes médias e altas e a população da classe pobre. A 

discriminação de ordem econômica, social e simbólica que estigmatiza este segmento da 

população e a desigualdade socioeconômica a ela associada cria uma situação de ‘apartação’ 

em que muitas vezes ‘ricos’ e ‘pobres’ só se encontram em situações de faxina ou de assalto, 

como destaca Fonseca (2006, p. 15).  

Neste trabalho, as noções de pobreza e envelhecimento estarão presentes em 

decorrência do nosso interesse em analisar o universo dos avós criadores/cuidadores em suas 

várias dimensões, levando-se em conta as relações intergeracionais entre as famílias das 

classes mais pobres, onde a solidariedade familiar assume a característica de um sentimento 

moral, que, em muitos casos, também pode ter a conotação de um recurso frequentemente 

acionado por filhos e filhas, para superar os momentos de crise conjugal, fases de desemprego 

ou desequilíbrio emocional, buscando refúgio no lar paterno ou materno, para sobreviver a 

essas dificuldades e ao desamparo social em que muitas vezes se veem mergulhados. 

Analisando a questão da pobreza entre as famílias da periferia de cidade de São Paulo, Sarti 

(2003) destaca que: 

 

A pobreza é um problema para quem a vive não apenas pelas difíceis condições 

materiais de sua existência, mas pela experiência subjetiva de opressão, permanente 

e estrutural, que marca a sua existência, a cada ato vivido, a cada palavra ouvida. 
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Neste sentido, convém esclarecer qual a noção de pobreza e envelhecimento que 

estamos considerando neste trabalho, assim como a sua significação para quem vive esta 

realidade. Nosso interesse é ir além da simples apropriação teórica desses conceitos, para 

perceber o sentido subjetivo que eles encerram, procurando analisar como essas noções são 

construídas pelos próprios atores desta pesquisa, seja através de suas narrativas, relacionadas 

aos problemas do seu grupo familiar ou no contexto social em que estão inseridos.  

O envelhecimento nos remete à noção de tempo, aqui é concebido na perspectiva 

dos ciclos de vida, reforçando a idéia de que a imagem do idoso é criada a partir de seu 

desempenho e dos recursos físicos, materiais e emocionais que são capazes de mobilizar. 

Numa alegoria a uma campanha publicitária que enfoca o papel dos pais em relação aos 

filhos, utilizando como slogan: ‘não basta ser pai, tem que participar’, percebemos que a ideia 

de participação quando envolve a concepção de envelhecimento, está diretamente relacionada 

a um conjunto de outros significados, como a saúde e a disposição e a capacidade de manter 

uma vida social saudável, independente da idade cronológica. Neste sentido, procuramos nos 

referenciar nas reflexões de Goffman (1975) para perceber como se manifestam essas idéias, 

tanto para os idosos como para a sociedade que lhe serve de espelho. Na sua análise sobre os 

significados do envelhecimento na sociedade contemporânea, o autor chega à conclusão de 

que  ‘não basta possuir a idade ou a aparência física compatível, é imprescindível assumir a 

postura, os hábitos, as expressões e os humores certos’ (GOFFMAN,1975). 

Motta (2002) propõe uma analogia corrente entre o decorrer da vida e os 

fenômenos da natureza, que se expressam em frases emblemáticas como ‘completar tantas 

primaveras’, ‘estar na flor da idade ou no inverno da vida’ e outras de igual significado. 

Nessas reflexões sobre o processo de envelhecimento, a autora sugere que imagens desta 

natureza, acabam reforçando a idéia de que o transcorrer da vida é percebido como desgaste e 
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aumento das limitações, que se expressam na aparência do corpo ou através de problemas de 

saúde.  

Motta (2002), assim como Beauvoir (1990), perceberam que existe o sentimento 

de que sob a velhice do corpo se esconderia a identidade mais profunda, que permaneceria a 

mesma da juventude. O envelhecimento, sob o ponto de vista da natureza, atingiria apenas a 

dimensão física do indivíduo, sendo preservada a subjetividade.  

Entendido desta forma, a velhice seria então uma identidade que, para adquirir 

legitimidade social, necessitaria ser avaliada e julgada pelo olhar de outras pessoas, podendo 

receber os aplausos ou a crítica da sociedade. Fato relevante nas narrativas dos (as) avós 

manifesta-se na perspectiva individualizada das diferentes visões sobre o processo de 

envelhecimento, onde estão mesclados sentimentos contraditórios que variam da aceitação 

tácita desta fase, como uma determinação irremediável da vida de todo ser humano, até a 

rejeição de ver a idade como um fator de limitação e aproximação do encerramento do ciclo 

de vida.  

Em outra perspectiva, Debert (2003) observa que as abordagens exageradamente 

sociais do envelhecimento induziriam à ideia de que não há limites para o investimento 

simbólico e tecnológico sobre o corpo que, ‘ ao negar o determinismo natural na velhice, 

estaria promovendo a sua negação e aprisionando essas explicações em modelos de 

envelhecimento’.  

A forte presença da mídia nessas discussões é um dos fatores que mais tem 

influenciado as atuais perspectivas sobre o processo de envelhecimento da sociedade. Na 

publicidade, veiculada nos jornais, revistas no rádio e na televisão, são mostrados avós da 

classe média e da burguesia em situações confortáveis, ‘vendendo’ planos de saúde, 

condomínios de luxo, participando de atividades físicas e de lazer, passeando com os netos, 

numa alusão ao envelhecimento saudável e produtivo, contrastando infelizmente com a 
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segregação social, econômica e étnica dos avós das camadas populares, retratados quase 

sempre em situações de inferioridade e de pauperização, especialmente nas telenovelas 

veiculadas pelas grandes redes de televisão, representando personagens negros e pobres como 

na novela A Cor do Pecado, na qual vivenciam todo tipo de discriminação e preconceito, de 

ordem étnica, econômica e social, ou na novela Lado a Lado que vincula à capoeira, os 

capoeiristas e as famílias pobres que moram nos morros carioca, a idéia de marginalidade e de 

desordem, discriminando ao mesmo tempo a mulher- avó negra, ‘mãe de santo’ de um terreiro 

de candomblé, pela sua prática religiosa, considerada pela burguesia brasileira do início do 

século XX como uma religião primitiva, mesmo exercendo certa sedução para pessoas de 

diversos estratos sociais.  

As relações sociais na sociedade contemporânea, envolvendo idosos dos 

segmentos mais pobres, não permitem fazer generalizações, tomando como referência apenas 

casos isolados, em razão da grande diversidade de exemplos de condutas e comportamentos 

sociais observados, a exemplo do que foi demonstrado em vários exemplos durante as 

entrevistas, ao enfocar o perfil e as condições sociais dos avôs e avós- criadores. A percepção 

sobre o envelhecimento nos segmentos populares, mesmo carregada de preconceitos, não 

exclui nas pessoas a alegria e o prazer de viver, como pôde ser percebido neste depoimento: 

‘eu não me sinto velha, estou usada, mas ainda penso em ter alguém, um companheiro, porque 

sozinha não dá’ (Josefa, avó-criadora). 

 Entretanto, há motivos para perceber que esta não é a visão uniforme que se 

manifesta em todas as mulheres-avós entrevistadas. Hortência, por exemplo, avó de 50 anos, 

alegre e expansiva durante a entrevista, mostra-se mais contida e preocupada quando o 

assunto gira em torno da ideia de envelhecimento. Casada em segundas núpcias há 28 anos 

com o seu atual marido, revela a sua preocupação com a saúde, depois que teve um enfarte há 

quatro anos. Para ela, o futuro é projetado em cores mais sombrias e sua preocupação está 
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mais voltada para a sua família do que com ela mesma: ‘minha preocupação é com a minha 

neta, se eu “partir” (morrer) primeiro, ela fica com o avô, mas se ele também for embora logo, 

aí a coisa pega e eu não sei o que será dela’.  

Questão amplamente discutida em todas as épocas, a juventude e o 

envelhecimento são apenas palavras segundo Bourdieu (1983), quando é suprimida a sua 

significação simbólica. Esses estereótipos que associam ao jovem à idéia de vigor físico e 

descompromisso e aos mais velhos (mesmo considerando a decadência física), a cautela e a 

experiência, valores que lhes garantem um determinado espaço de poder na sociedade. 

 

3.2.1. Um olhar sobre a sociabilidade dos idosos 

 

 Na introdução do livro Família e Envelhecimento, Peixoto (2004) numa frase 

exemplar, traduz com sensibilidade as atuais discussões sobre a questão do envelhecimento: 

‘de envelhecer ninguém escapa’. Falar de envelhecimento é lembrar as diferentes de maneira 

de vivenciar esta fase da vida, considerando, especialmente, o grupo social e o sexo a que o 

indivíduo pertence. 

 A posição que os idosos assumem no grupo doméstico e sua trajetória de vida são 

elementos fundamentais para compreender o processo de integração desses indivíduos em 

diferentes etapas e situações vivenciadas pelo grupo familiar. Neste sentido, a noção de 

juventude, eleita como a ‘ idade - padrão da sociedade contemporânea’ Peixoto (2004, p. 16), 

tem como base determinados padrões estéticos, que associam esta fase da vida à idéia de 

vigor, desenvolvimento e progresso, enquanto o envelhecimento está associado ao declínio e a  

impossibilidade do indivíduo para exercer determinadas atividades produtivas, em razão de 

ter ultrapassado o ‘ponto ideal’ de suas capacidades físicas e psíquicas. Essas idéias que 

acompanham o desenvolvimento da sociedade ocidental, nem sempre tiveram igual 



80 

significado ao longo do tempo. O compromisso em delimitar as fases da vida, segundo Ariès 

(1978) é uma construção que surgiu apenas no contexto da modernidade. 

Ariès (1978), tomando como referência o contexto da Europa do século XVIII e 

(1999), tratando da experiência americana, consideram que a infância nas sociedades pré-

modernas não era considerada como um período de vida no qual se devesse atenção especial. 

A convivência e sociabilidade entre adultos e crianças eram plenas e o aprendizado de uma 

profissão ou de um ofício, era o que determinava o ingresso da criança na vida produtiva e 

adulta. A educação como fator importante para o desenvolvimento da infância só viria a se 

desenvolver a partir das idéias propagadas pelo Iluminismo, fomentando uma nova 

sensibilidade, que corroborou para o surgimento da família moderna.  

Enfatizando que a cada época corresponde uma forma de periodizar a vida, Ariès 

(1978), revela que durante a Idade Média, por exemplo, as idades não eram importantes no 

cotidiano, nem se constituíam num conhecimento específico.  

As interpretações sobre o envelhecimento na sociedade contemporânea ganharam 

relevância, a partir do interesse dos estudiosos das relações familiares, em formular novas 

explicações, para dar conta da complexidade que envolve essas relações, passando a 

investigar os seus significados subjetivos na perspectiva dos indivíduos que chegaram a esta 

fase da vida.  

Durante o século XVII, já existia a preocupação em explicar o fenômeno do 

envelhecimento, como demonstram certas gravuras conhecidas como “Degraus das Idades” 

(Ariès, 1981) se tornaram populares ao apresentar as idades como fases justapostas, na qual a 

mesma pessoa era retratada iconograficamente em diferentes “degraus”, de acordo com a 

atividade social a que se dedicava: estudo, carreira militar, ciência, religião Ao contrário do 

que se poderia supor, apesar da separação entre as diferentes fases da vida ter se tornado uma 

ideia corrente, a sua importância não estava no número de anos vividos ou nas características 
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biológicas do retratado. A função social era o principal aspecto levado em consideração nesta 

classificação.  

Debruçando-se sobre a questão das representações sociais do envelhecimento 

populacional, no contexto histórico e cultural da modernidade, Barros (1987) compreende este 

processo como formas culturais particulares que dão sentido a esta fase da vida. Neste 

sentido, a sociologia pode utilizar o conceito de representações como um instrumento válido 

na análise da realidade social, uma vez que permite perceber as distintas concepções que os 

grupos sociais constroem a respeito do mundo, podendo atuar de forma significativa para 

compreender questões contemporâneas como a juventude e o envelhecimento, a violência, as 

relações familiares, os movimentos sociais, entre outros temas enfocados nos estudos 

contemporâneos.    

A representação da velhice na modernidade trouxe como marca distintiva a 

inserção do indivíduo no processo de produção, delimitando a sua participação a um 

determinado período de vida, condicionado à plenitude de suas forças físicas e mentais. O 

envelhecimento, portanto, coincidiria com a diminuição da capacidade produtiva, que atinge 

indiscriminadamente a todos os indivíduos, assumindo o contorno de um problema, a partir da 

ideia de perda de força física, tornando relevante a questão da sobrevivência, num ambiente 

social racionalizado e em permanente processo de transformação. 

Neste sentido, uma das dimensões mais estudadas sobre a questão do 

envelhecimento, procura analisar esta fase da vida na perspectiva dos indivíduos liberados do 

sistema produtivo e inseridos no sistema de aposentadorias, tema enfocado por Motta (2002), 

que compara a aposentadoria a uma fronteira que delimita as fases da maturidade e da velhice. 

Citando Debert, a autora considera que há uma relação indissociável entre o fim do trabalho 

assalariado e o último estágio da vida. A partir da institucionalização do direito à 
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aposentadoria
9
 é encontrada a resposta para a questão da sobrevivência das pessoas que, com 

o avançar da idade, tornaram-se menos produtivas para os padrões do sistema econômico 

mundial. 

Em relação aos avós enfocados nesta pesquisa, nem sempre esses indivíduos 

podem usufruir na velhice do merecido conforto de uma aposentadoria com uma remuneração 

digna, em virtude dos vínculos trabalhistas terem sido apenas ocasionais durante a sua vida 

produtiva, na maioria das vezes trabalhando como autônomos, razão pela qual permanecem 

trabalhado para ajudar no orçamento doméstico, mesmo depois de uma vida atribulada e de 

grande dificuldades materiais. 

 

3.2.2. A mulher-avó no universo da pesquisa 

 

Quando nos referimos neste trabalho a avós-criadores devemos esclarecer um 

ponto importante nessas discussões. Estamos nos referindo especialmente à mulher-avó, em 

razão da dificuldade dos avôs do sexo masculino apresentarem-se como protagonistas nesta 

relação. O que geralmente ocorre é que o avô sempre deixa com a sua mulher a 

responsabilidade de falar sobre questões relacionadas à família, confirmando os estudos de 

diversos autores (DAMATTA, 1997; FONSECA, 2006; BARROS, 2006), de que o espaço 

doméstico, incluindo à administração da casa e a criação dos filhos e netos, é uma atribuição 

específica da mulher, ficando com a ‘avó-criadeira’ com a palavra final sobre esta relação, 

                                                             
9
 Para ter direito à aposentadoria integral, o trabalhador homem deve comprovar pelo menos 35 anos de 

contribuição e a trabalhadora mulher, 30 anos. Para requerer a aposentadoria proporcional, o trabalhador tem que 

combinar dois requisitos: tempo de contribuição e idade mínima. Os homens podem requerer aposentadoria 

proporcional aos 53 anos de idade e 30 anos de contribuição, mais um adicional de 40% sobre o tempo que 

faltava em 16 de dezembro de 1998 para completar 30 anos de contribuição. (Fonte: Ministério da Previdência 

Social, 2009) 
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mesmo quando o homem compartilha igualmente como provedor do lar ou participa do 

processo educativo do neto, criado em sua companhia.  

Esta conduta, certamente pode não estar associada à questão dos limites 

estabelecidos pela noção de rua e de casa, como domínios específicos do homem e da mulher, 

na divisão do trabalho social na família, podendo assumir a conotação mais apropriada de um 

repertório de temas, preocupações e paradigmas culturais, que podem se apresentar de 

diferentes maneiras dependendo da geração (Velho,1981, p. 27). 

Entretanto, num ponto, as opiniões de avôs e avós são coincidentes, quando se 

relacionam à questão dos novos hábitos culturais contemporâneos, a exemplo da iniciação 

sexual muito cedo dos adolescentes, a falta de consideração e respeito com os ‘mais velhos’ e, 

principalmente, a preocupação com as drogas, os roubos e a violência, presenciados no 

cotidiano do bairro em que residem, na cidade, no país e no mundo como uma totalidade. 

Neste sentido, a existência de uma oposição entre gerações, se insere nas discussões 

desenvolvidas por Meyer Fortes no trabalho Developmental Cycle in domestic group (1969), 

sobre os ciclos de desenvolvimento do grupo doméstico, a partir da distinção que estabelece 

entre família elementar, vista como o núcleo reprodutivo do domínio doméstico e o grupo 

doméstico em si, no qual o parentesco, a descendência e outros laços jurídicos e afetivos 

constituem a sua existência. Ou seja, o que a autora procura enfatizar é a existência de 

diferentes graus de participação nas decisões do grupo doméstico, no qual o núcleo 

reprodutivo nem sempre tem a última palavra, sendo decisiva a participação do grupo de 

parentesco mais amplo, nos quais se incluem os pais, os avós e outros parentes, nas decisões 

mais importantes do grupo familiar.   

Durante a pesquisa de campo, um dos sujeitos entrevistados passou a externar a 

sua preocupação com as transformações que vêm ocorrendo no interior do seu grupo familiar, 

através do seguinte comentário: 
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Jovem hoje dá muito trabalho. Arrumar um filho é o mínimo hoje em dia. Você vê, 

não é menina de 16, 17 anos grávidas não, é menos. Se a gente sair um pouquinho aí 

nas ruas a gente vai ver é menina de 10, 12 anos 13 anos, tudo grávida. Porque hoje 

as meninas começam a menstruar logo cedo. Aí arranja os filhos, como foi o caso da 

filha da mulher do meu irmão. A menina ainda ia fazer 14 anos e apareceu grávida, 

foi aquela confusão, mas a crianças nasceu e já vai fazer um aninho. Como eu falei, 

isso é o mínimo, pior são as drogas, o roubo, porque hoje tanto as meninas como os 

meninos estão do mesmo jeito, roubando e usando drogas. 

 

A violência e a gravidez entre meninas e adolescentes nos bairros mais pobres, 

além do consumo e a venda de drogas, parecem ser a principal preocupação dos avós 

entrevistados, pela frequência com que se referiam a estas questões em suas narrativas, 

reforçado pela constatação empírica desses fatos, frequentemente noticiados pelos meios de 

comunicação e confirmados por funcionários do Conselho Tutelar do 5º Distrito de Aracaju, 

que tem como área de abrangência os Bairros Lamarão, José Conrado de Araújo, Jardim 

Centenário, Soledade, Santos Dumont, Olaria e Bugio, frequentemente reforçado nos 

depoimentos dos avós. 

 

Outro dia, tinha uma mulher aqui embaixo que vende drogas, ajeitando o meu neto. 

Eu pensando que ele estava aqui e ele já estava lá. E aí? Se eu não me ligo, se não 

dou atenção? Porque toda atenção em criança é pouco. Aí fui lá, lhe dei um castigo e 

falei: é assim, assim, assim... Você sabe muito bem, aí embaixo como é a coisa. Ele 

falou: não vovó é porque ela disse que eu era bonzinho, que gostava muito de mim. 

E como ele é carente... mas é naquela carência que o satanás fica com fúria. Então se 

a gente vê essas coisas e a gente já fica atenta. Esse ano a mãe dele esta voltando 

para Aracaju e ela vai tomar conta dele, eu quero tirar ele daqui desse lugar, por 

causa desses problemas. Se eu conseguir vender esta casa e comprar outra em outro 

lugar, ela volta a morar comigo (Avó-criadora do almirante Tamandaré). 

 

A ideia de risco e de violência que o bairro e a cidade oferecem como um 

repertório diário cristaliza-se nessas preocupações dos avós, ao perceber o ‘clima de 

insegurança’ extrapolando os limites das ruas e adentrando o espaço doméstico, afetando as 

relações familiares. Essas idéias confirmam  uma compreensão histórica de que a família não 

é um grupo “harmônico e equilibrado” isento das influências do meio social e do processo de 

interação em que está submetida. Assim como não se sustenta a ideia de que o grupo familiar 

tem como principal objetivo promover a satisfação das necessidades materiais e afetivas de 
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todos os seus participantes. Pelo contrário, a família é uma unidade de indivíduos de sexos, 

idades e posições diversas, que vivenciam um constante jogo de poder que se cristaliza na 

distribuição de direitos e deveres (BRUSCHINI, 1989).  

Sob este ponto de vista, percebemos que as relações familiares entre os sujeitos  

pesquisados são marcadas por frequentes situações de desequilíbrio e dificuldades materiais e 

afetivas, confirmando a hipótese de que existe  uma constante tensão entre diferentes 

gerações, na qual está presente um intenso jogo de poder, com lances de avanços e recuos 

estratégicos, nos quais a solidariedade familiar parece ser a única liga capaz de manter a união 

do grupo. Essas transformações que vêm ocorrendo no meio social, aparentemente 

enfraquecem o sentido da hierarquia, da consideração e do respeito entre os membros da 

família , reforçando a idéia de que está havendo uma crise na instituição familiar e não apenas 

um movimento de transformação, que hoje atinge de forma ampla toda a sociedade. 

Em relação ao número de crianças que hoje são criadas e/ou cuidadas pelos avós 

em Aracaju, durante a realização desta pesquisa tivemos algumas dificuldades, relacionadas à 

inexistência de dados quantitativos enfocando esta questão. Confessamos o nosso 

desconhecimento sobre a existência de qualquer pesquisa quantitativa realizada com este 

objetivo em Aracaju, ou em qualquer outro lugar do país. Os dados que dispomos, não estão  

focados na questão específica dos avós, mas relacionados à Pesquisa Nacional de 

Amostragem por Domicílio – PNAD, realizada pelo Censo Demográfico de 2010 em todo o 

território nacional e disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- 

IBGE. Naturalmente, temos que considerar a pouca visibilidade que essas informações 

possibilitam para a nossa pesquisa, deixando muitas indagações em relação à questão central 

relacionada ao perfil socioeconômico e cultural dos avós que criam netos; o grau de instrução 

dessas pessoas; os bairros onde se concentram em  maior número e aqueles onde há uma 

menor incidência; o tempo de duração de convivência entre avós e netos; o retorno ou não das 
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crianças aos lares paternos/maternos e outras informações importantes, sobre as condições 

que levaram essas crianças a irem morar com os avós. Estas e outras questões poderiam 

ajudar a estabelecer parâmetros comparativos mais confiáveis, para compreender o perfil 

desses indivíduos na cidade Aracaju e os motivos que levam homens e mulheres dos 

segmentos populares, a requererem o apoio de seus pais como a principal alternativa para 

manter o seu filho (a) no interior do seu grupo familiar. 

Para esclarecer alguns pontos obscuros desses levantamentos estatísticos, 

recorremos aos dados da pesquisa sobre Configurações e dinâmicas das constelações 

parentais, desenvolvida entre os anos de 2010 e 2011 pela professora Christine Jaquet e sua 

equipe, do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de Sergipe, com o  

objetivo específico, como o próprio título já indica, observar o universo das relações 

parentais, nos arranjos familiares contemporâneos. Nos dados coletados nesta pesquisa, 

pudemos encontrar algumas informações importantes que nos ajudaram a esclarecer questões 

relacionadas ao nosso problema de pesquisa.  

Neste sentido, o trabalho Configurações e dinâmicas das constelações parentais, 

ao examinar como se apresenta a diversidade parental para um grupo de jovens entre 18 e 25 

anos, visando apreender a “constelação parental” dos informantes, identifica diversas pessoas 

que eles reconhecem como parentes.  

Nesta pesquisa, foram entrevistadas 446 pessoas, dentre elas, 84 responderam que 

foram ou são criados por avós, o que indica a probabilidade de haver em Aracaju um número 

considerável de avós que criam netos, corroborando com os dados apresentados pelo Censo 

do IBGE, realizado no ano de 2010, que indicam existir (30.208) pessoas (5,25%) sendo 

responsáveis pela criação de netos em Aracaju, numa população de 571.149 habitantes.  
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 Essas informações ajudam a refletir sobre esta realidade e demonstram que a 

relação que vincula avós e netos coresidindo num mesmo domicílio (com ou sem a presença 

dos pais biológicos da criança), não é novidade na atualidade ou em qualquer época.  

O que mais se evidencia na população mais pobre são as dificuldade de inserção 

econômica e social, em decorrência da baixa escolaridade e formação profissional, criando  

dificuldades de ordem material e afetiva, que contribuem para gerar crises  e desestabilizar o 

grupo familiar. Segundo o relato dos avós, são esses os principais motivos que levam o 

marido a abandonar a família, restando à mulher, como uma das poucas alternativas, buscar o 

apoio de seus pais para criar o filho, já que ela precisa sair em busca de emprego para suprir 

as suas necessidades. Em muitos casos, quando a mulher inicia uma nova relação conjugal, 

geralmente o seu novo parceiro não aceita o filho da união anterior.  

É importante destacar que essas situações, não são aceitas de maneira tácita e sem 

conflitos entre os pais e os filhos (as) divorciados, mas sim, como um transtorno que irá tornar 

a vida mais difícil para todos os envolvidos nessas situações. 

Nos casos de ruptura da relação conjugal, o apoio e a solidariedade familiar 

assumem o caráter daquilo que Attias-Donfut (1995) se refere como uma tendência da 

sociedade moderna em vivenciar ciclos de contribuições e retribuições, para fazer frente à 

fragilidade do tecido social, sujeito a frequentes momentos de crise e de interesses 

conflitantes. 

Nesta mesma perspectiva, Barros (1987, p. 72) traz uma importante contribuição 

ao considerar alguns aspectos relevantes ao papel feminino nessas relações. Para a autora, a 

relação entre mãe e filhos é a que traça com nitidez as linhas de preferências de parentesco, 

fazendo dos parentes consanguíneos, sobretudo as mulheres, o foco fundamental das relações 

familiares, redefinindo e colocando em primeiro plano a questão dos vínculos de afinidade. 
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Partindo do pressuposto de que é o lado feminino que prevalece nas relações de 

solidariedade entre parentes e não parentes, a interferência da mulher para estreitar laços 

familiares em situações de crise, assume um papel decisivo especialmente quando envolvem 

os filhos, irmãos e outros parentes, e, em alguns casos, até mesmo amigos e vizinhos em 

situações de dificuldades. A solidariedade feminina se sobressai especialmente nas camadas 

mais pobres, na qual, contraditoriamente, se difundiu a idéia de desestabilização da família, 

quando na verdade o que ocorre é um processo permanente de adaptação às situações de 

dificuldades enfrentadas pelos membros do grupo familiar, em confronto com um ambiente 

social marcado pela segregação espacial, as desigualdades de classe, a pobreza e as 

dificuldades de inserção no espaço urbano. 

Segundo Prado (1994, p. 61-62) fala-se muito em crise da família, mas é preciso 

considerar que toda evolução permanente de qualquer fenômeno social implica transformação 

constante. Isso leva a diminuir o significado do passado e passamos então a tudo observar, 

analisar e julgar, exclusivamente sob a visão e compreensão atual ou contemporânea. A 

chamada ‘crise’ da família está inscrita num contexto amplo de transformações sociais. 

Neste torvelinho de mudanças de perspectivas, os diferentes modelos e 

configurações familiares possibilitam a abertura de um amplo espaço de reflexões, sobre 

diversas experiências presentes na atualidade, na forma dos arranjos familiares 

compartilhados por indivíduos de diferentes sexos e gerações. A partir da maneira como se 

estabelece a convivência entre homens e mulheres, adultos, velhos e crianças é que são 

estruturadas as relações entre os membros da família, cuja premissa básica é garantir a 

sobrevivência do grupo familiar, e promover o desenvolvimento e a proteção de todos através 

das redes de apoio afetivo e material.  

Neste sentido, dona Vilma, 66 anos, tem na sua trajetória de vida uma história de 

luta contra a pobreza e as dificuldades financeiras. Durante a entrevista que realizamos, ela 
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revela traços recorrentes da realidade das famílias brasileiras das camadas mais pobre a 

exemplo da dependência dos filhos em relação aos pais e a aceitação por parte dos pais desta 

situação, como uma decorrência natural das dificuldades enfrentadas pelas famílias. 

Entretanto, essas relações deixam transparecer uma tensão constante entre pais e filhos, a 

partir de duas concepções de vida diferentes: a ideia de respeito à hierarquia, como um valor 

moral para os idosos e a ideia de individualidade defendida pelas gerações mais jovens. Neste 

sentido, Duarte (1986) explica os valores hierárquicos dos pobres em termos de oposição 

entre individualismo e hierarquia. Mesmo considerando a pertinência desta argumentação, é 

necessário considerar, que ela não se sustenta sem uma referência à nossa complexa formação 

histórica.  

Durham (1986) participa dessas discussões, apresentando a ideia de que a 

migração, enquanto um processo de integração dos trabalhadores rurais ao sistema urbano 

industrial se deu pela mobilização de recursos provenientes dos grupos de relações primárias 

do migrante, particularmente o grupo doméstico e a família. 

Neste sentido, a família mesmo tendo assumido diferentes contornos, a partir da 

integração ao ambiente urbano, não deixou de ser o elo mais forte nessas relações, 

especialmente quando envolve pais e filhos. Entre as famílias pesquisadas foram detectados 

três casos nos quais os filhos voltaram a morar com os pais, após o rompimento da união 

consensual, trazendo junto à criança, para ser criada pelos avós. A coabitação de três gerações 

numa mesma residência é justificada a partir da compreensão de que a crise conjugal vivida 

pelo seu filho ou filha não deve penalizar o seu neto, razão pela qual a criança é trazida para a 

companhia dos avós e passa a integrar o grupo familiar.  
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Segundo Heller, há uma percepção de que é na convivência diária, ou na vida 

cotidiana
10

, no ‘fazer’ de todos os dias, que surgem e se modificam ou desaparecem idéias, 

atos e relações. A autora procura alertar para o caráter histórico das relações sociais, e, 

particularmente, para o ‘papel’ condicional que os indivíduos desempenham nessas relações, 

que são estereotipadas como ‘clichês’, porém, não são capazes de esgotar o comportamento 

humano na sua totalidade, levando-se em consideração os valores subjetivos do sujeito 

(Heller, 1970, p.106).  

Essas ideias nos ajudam a compreender como se desenvolve e se aprofunda o 

processo de interação entre diferentes gerações, a partir da convivência que se estabelece no 

dia a dia. Essas questões que estão integradas à realidade das famílias brasileiras têm exigido 

um grande esforço analítico dos estudiosos, no sentido de perceber qual a dinâmica 

responsável em conjugar diversos fatores relacionados ao envelhecimento, a hierarquia,  a 

solidariedade e aos  ciclos de vida, possibilitando os indivíduos a reavaliarem seus papéis e  

sua posição nas relações familiares contemporânea.  

Um dos fatores que mais grava esta situação é a mobilidade geográfica entre pais 

e filhos nas famílias enfocadas nesta pesquisa, geralmente os membros do grupo familiar 

residem  no mesmo bairro e as vezes até mesmo na mesma rua ou à distância de uma rua para 

outra, o que acaba fazendo com que os pais  sejam uma presença constante na vida familiar de 

seus filhos, tornando o arranjo dos avós-criadores uma prática constante, nos casos que 

envolvem crises conjugais, a concepção durante a adolescência ou a separação de seus filho 

ou filha seguida de um novo relacionamento consensual.   

                                                             
10

 
A vida cotidiana é o conjunto de atividades que caracterizam a reprodução dos homens particulares criando, por sua vez, a 

possibilidade de reprodução social.  Heller, 1971, 1972, 1982.  In. Bruschini, Revista Brasileira de Estudos  de população, 

1989). 
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Nessas situações, o neto representa para os avós uma mudança significativa na sua 

rotina diária, quase sempre sendo levados a participarem de visitas e reuniões na escola que a  

criança estuda e a estabelecer um processo de maior interação com a vizinhança, conforme foi 

destacado neste  depoimento de um casal de avós que criam o neto, desde o nascimento. 

 

Meu neto é a alegria da casa. É aquele negócio, a gente às vezes se preocupa porque 

ele, como todo menino, gosta muito da rua e a gente sabe o perigo que é deixar 

criança solta na rua, com as drogas e a violência de hoje em dia. Os amigos aqui da 

vizinhança às vezes também ajudam a gente, avisando quando ele se mete em 

alguma briga ou confusão. Fora isso tanto eu como a avó dele temos muito carinho 

pelo nosso neto. (‘Seu Wilson e dona Maria’). 

 

Além do afeto e da proteção que passam a dedicar à criança e do carinho e da 

atenção que recebem em troca, esta relação dá um novo sentido à existência dos avós e traz 

mais alegria ao ambiente doméstico, considerando, entretanto, os momentos de preocupação e 

de conflito que, invariavelmente, são registrados no decorrer dessas relações.  

Mesmo que muitas vezes os avós possam se sentir explorados nessas relações, 

eles reconhecem que está havendo mudanças na sociedade atual, levando as famílias a 

abrirem espaço para uma maior integração com o seu grupo de parentesco, como uma forma 

de ajuda e proteção mútua, que envolve não apenas pais e filhos, mas também a participação 

de outras pessoas do grupo de parentesco e até mesmo das relações de compadrio e amizade. 
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4. A DIMENSÃO GERACIONAL 

 

É comum pessoas se referirem a outras com expressões do tipo ‘não perca o trem 

da história’ ou ‘você ficou e o trem da história passou’, para expressar a noção de que não se 

pode perder tempo ou oportunidade, para realizar determinadas ações. Para essas pessoas, 

atualizadas com os conceitos da modernidade, o tempo é algo irreversível e histórico, sem 

possibilidade de retorno. Esta idéia se contrapõe à noção de tempo cíclico, que prevalece nas 

sociedades tradicionais
11

 onde a percepção é de que o tempo se repete ‘de tempo em tempo’ 

em intervalos determinados pelas trajetórias e ciclos de vida. 

Diante desta percepção, procuramos fazer uma reflexão em torno de duas noções 

de fundamental importância nas discussões sobre as trajetórias de vida dos avós. A noção de 

indivíduo, entendida como o sujeito que se constrói socialmente, a partir de suas próprias 

vivências e experiências, em diferentes momentos da vida, levando em consideração a 

especificidade do tempo como referência comparativa entre diferentes momentos do ciclo de 

vida e, numa outra perspectiva, o  conceito de socialização, estruturado na ideia de inter-

relação entre indivíduos de diferentes perfis individuais, cuja significação não está nas 

criações autônomas, mas na interiorização de ações compartilhadas pelos membros da 

sociedade, que, ‘não somente vivem no mesmo mundo mas participam cada qual do ser do 

outro’ (BERGER E LUKMANN, 1985, p. 175), 

Relacionando essas noções ao grupo de parentesco, ao ambiente social e aos  

aspectos relevantes das relações de classe e gênero, é possível perceber a grande dificuldade 

de inserção social enfrentada por homens e mulheres dos segmentos mais pobres da 

população, em decorrência de fatores como baixa escolaridade e formação profissional, 

                                                             
11  Ver Lévi Strauss. As estruturas elementares do parentesco. Petrópolis, Vozes, 1982.  
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induzindo a atitudes preconceituosas sobre esses indivíduos, especialmente em relação à 

mulher que concebeu vários filhos em diferentes uniões consensuais.  

Para ajudar a esclarecer estas questões, Barros (2006), no seu artigo ‘Velhice na 

contemporaneidade’, faz uma reflexão pertinente sobre o indivíduo como um valor social, a 

partir do entendimento de que o foco desta questão é a própria pessoa e não o seu grupo de 

pertencimento, o que corrobora para que cada indivíduo tenha uma percepção de si mesmo 

‘como um ser inigualável e singular’, cuja trajetória de vida é percebida principalmente, 

através do filtro da memória individual. A autora esclarece que não existe uma oposição 

sistemática entre o sujeito individualizado e o processo de interação social onde, 

necessariamente, existe a participação de diversos outros atores. 

Estas discussões que ganharam relevância na sociedade, a partir da modernidade, 

estabeleceram uma relação entre experiências, estilos de vida e sensibilidades individuais, no 

bojo de um processo de racionalização das relações sociais que se tornou uma marca indelével 

da sociedade contemporânea. Segundo Áries (1978), este processo teve seu nascedouro na 

Europa do século XVIII, a partir da propagação das ideias do Iluminismo, relacionadas ao 

processo educativo, contribuindo para desenvolver uma nova sensibilidade e a percepção 

sobre os significados do espaço público e privado como universos diferenciados. Nesta nova 

configuração social, um dos aspectos mais relevantes está relacionado ao papel da mulher e da 

infância, quando a mulher passa a reinar na esfera privada e a criança, antes considerada 

apenas como um ‘pequeno adulto’ torna-se o centro de interesse da família. É importante 

destacar nessas discussões que, mesmo considerando as particularidades e diferenças 

históricas e culturais, os estudos sobre a família no Brasil acompanham essas tendências e 

seguem nesta mesma direção. 

Na dinâmica deste processo, responsável em relacionar noções de classe, gênero, 

idades/gerações, estão estruturados valores da vida social que atuam como referências, 
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procurando identificar os indivíduos no seu grupo de idade/geração e no estrato social 

correspondente. É importante destacar que esses conceitos não devem ser operacionalizados 

isoladamente, em decorrência de não dar conta de toda complexidade dessas relações.  

Segundo Motta (1999), essas dimensões realizam-se no cotidiano e na História e 

também podem ser definidas como categorias relacionais ou da experiência. Expressam 

diferenças, oposições, conflitos ou alianças e um sistema hierárquico. Essas relações são 

provisórias porque na dialética da vida os lugares sociais se alternam, as situações sociais 

desestruturam-se e reconstroem-se, frequentemente em outros moldes.  

As mudanças que vêm ocorrendo no universo familiar na atualidade têm criado 

um cenário que ajuda a fortalecer a ideia de desordem e de crise latente nas relações 

familiares, o que certamente, não encontra correspondência com a realidade das pesquisas 

empíricas realizadas sobre o tema da família, e nem se sustenta nas abordagens teóricas 

desenvolvidas por diversos autores, dentre eles (BARROS, 2006; BRUSCHINI, 1989; 

SARTY, 2007; FONSECA, 2006; SAMARA, 1983), como esclarece Miriam Lins de Barros 

(2006, p. 9).  

Muito se discute sobre a ‘crise’ da família, consequência da baixa taxa de 

fecundidade, do aumento da expectativa de vida e da crescente proporção da população de 

mais de 60 anos, considerando-se também o declínio da instituição do casamento e espraiada 

aceitação social do divórcio.  

Nesta perspectiva, a dimensão geracional torna-se portadora de identidades e de 

valores sociais e os avôs criadores/cuidadores figuram nessas relações familiares como 

indivíduos que detém um maior cabedal de experiências, conquistado pela transmissão de 

conhecimentos de geração a geração. Os significados subjetivos presentes em suas narrativas, 

enfocando diferentes visões de mundo, estão diretamente relacionados às suas ações no 
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cotidiano, assim como ao processo de interação com o seu grupo familiar, os amigos  e a 

sociedade de forma mais abrangente. 

A noção de avós criadores/cuidadores está estruturada em referências históricas 

deste fenômeno e destaca a diversidade sociocultural e os diferentes processos de socialização 

que envolvem indivíduos de três ou mais gerações. Barros (1987), analisando a ideia do 

envelhecimento, sob o ponto vista de homens e mulheres da classe média e da burguesia na 

cidade do Rio de Janeiro, apresenta um quadro onde se destacam as condições de classe e 

gênero, como pontos importantes nas experiências de vida dos avós. A maneira como eles 

vivem no espaço urbano e os locais de socialização por eles frequentados, funcionam como 

pontos de referências que traduzem a sua maneira de ser em diversas fases da vida. 

Ao contrário, talvez este seja um dos primeiros estudos a abordar a temática dos  

avós que criam neto, pertencentes às  camadas populares, não havendo pesquisas de caráter 

específico sobre este tema enfocando nos centros urbanos do Brasil. As referências mais 

significativas neste sentido, foram encontradas nos estudos realizados por Irene Rizzine e 

Sonia M. Gomes Souza (2001), sobre os elos parentais na família goianiense, onde as autoras 

destacam a participação dos avós nos arranjos familiares, como cuidadores de netos, porém, 

tendo como foco a questão de gênero e geração, não se detendo sobre questões relacionadas 

às classes sociais, os conflitos familiares, nem a maneira como os avós constroem 

subjetivamente a noção de avós cuidadores (denominação utilizada pelas autoras), para dar 

conta desse arranjo familiar. 

Barros (2006) e Peixoto (2004) desenvolveram pesquisas importantes abordando 

o tema do envelhecimento, da família e das gerações, porém não enfocaram em suas análises 

aspectos específicos dos avós criadores/cuidadores, na perspectiva adotada por esta  

dissertação. 
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4.1. De volta ao passado nas relações familiares 

 

Na sociedade contemporânea, há indícios de que o fenômeno dos avós que criam 

netos está integrado ao universo das relações familiares das camadas populares. Durante o 

período colonial, era comum compartilhar o ambiente doméstico com várias gerações de 

aparentados e outros agregados, como apontam os estudos de Antonio Candido e Gilberto 

Freyre. Atualmente, a coabitação numa mesma residência por diversas gerações, assumindo o 

formato da família extensa, não é comum, mesmo que em alguns casos haja a permanência 

deste arranjo, condicionado por razões de ordem financeira, ou pela necessidades de prestar 

apoio a algum membro da família, em situações de crise financeira ou instabilidade 

emocional, como pôde ser observado durante a realização desta pesquisa e está colocado  

neste depoimento a seguir:   

 

Por minha família eu mato e morro. Fico com meu neto para ajudar o meu filho. Ele 

ganha pouco, é assalariado, é melhor ficar aqui comigo mesmo. Só que é cabeça oca, 

não ajuda em nada e também ganha pouco e toma umas e outras. Final de semana, 

sexta, sábado e domingo eu já fico de coração na mão, mas, ainda bem que não se 

mete em brigas, o negócio dele é bola. Domingo mesmo, foi pra Malhador e quando 

voltou e o time ganhou é aquela cervejada...(Dona Vilma).  

 

Nesta narrativa, percebe-se uma situação de conflito no relacionamento entre a 

mãe e filho. Ao tempo em que ela aceita a situação de criadora de seu neto e a permanência de  

filho adulto em sua companhia, como condição irremediável para manter a unidade do grupo 

familiar e proporcionar ao neto uma educação mais adequada, há uma crítica velada à conduta 

de seu filho, relacionada ao seu desinteresse em encontrar um novo caminho, dividindo-se 

entre um emprego de baixa remuneração e as farras frequentes com os amigos do futebol.  

Nesta perspectiva, a melhoria da qualidade de vida de uma parcela considerável de indivíduos  

idosos (mesmo entre as camadas mais pobres ) tem criado uma situação de dependência dos 
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filhos em relação aos pais, modificado os padrões de sociabilidade dos idosos, determinando 

um papel social de maior expressão para os avós do sexo masculino ou feminino.   

Em relação à criança, o fato mais marcante nesses arranjos familiares, está 

relacionado à ausência total ou parcial dos pais biológicos, no processo de criação e educação 

do menor. Nesta pesquisa, foram localizados (05) cinco casos, onde a criança é criada 

totalmente pelos avós (com visitas esporádicas nos finais de semana à casa materna). A 

impossibilidade em criar o filho, deve-se a diversos fatores como foi exposto anteriormente, 

levando as mães que trabalham em bairros distantes ou mesmo em outra cidade, a deixar o 

filho na casa dos avós como única alternativa de manter a criança no seio de sua própria 

família. Outro fato frequentemente observado são os casos de novas uniões consensuais, 

quando o novo parceiro da mulher não aceita o filho de outro homem coresidindo junto com o 

casal, por achar que criar o filho de outro homem é uma situação humilhante. 

A necessidade de permanecer ‘entre os seus’ reforça o significado dos laços de 

sangue, considerados como aqueles que permanecem e fortalecem as relações familiares, 

havendo uma distinção entre laços de parentesco de sangue e parentesco por afinidade, apenas 

na sua significação subjetiva, já que na prática o que importa mesmo é manter a coesão do 

grupo familiar, diante das dificuldades que a maioria das famílias enfrenta no cotidiano. 

Neste sentido a solidariedade familiar apresenta-se como um recurso, acionado 

para enfrentar as situações de dificuldades, revelando-se como uma possibilidade concreta de 

fortalecimento e manutenção dos laços familiares. Nesta perspectiva, diversos autores 

contribuíram para essas discussões, (GOMES, 1991; WOORTMAN, 1987; NETO, 1982; 

ALVIM, 1979; BILAC 1978; DURHAM E CARDOSO, 1979), observando que, sobretudo 

nas famílias mais pobres (mas, não somente elas), muitas vezes os indivíduos são obrigados a 

fazerem a opção por contrair ou expandir a organização interna do núcleo familiar, a depender 
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das condições favoráveis ou das dificuldades encontradas para manter a coesão do grupo 

familiar. 

 

4.2. O valor do trabalho na vida familiar 

 

Considerando o entendimento geral de que o trabalho funciona como elemento de 

integração do indivíduo ao meio social, no qual a cidade é compreendida não apenas como 

uma referência geográfica ou unidade de residência, mas, principalmente, como um centro de 

produção, o trabalho no ambiente urbano possibilita ao indivíduo integrar-se ao processo de 

socialização, tanto em relação à sua rede familiar como nas suas relações de amizade.   

Neste sentido, independente da atividade exercida pelo avô ou pela avó, a 

representação que eles constroem sobre a família e o mundo, preserva certa homogeneidade, 

relacionada quase sempre à sua experiência e a maneira como estabelecem suas relações de 

amizade e compadrio, refletindo-se no seu no processo de socialização. Para eles, a 

experiência é central nessas discussões, constantemente referida como um cabedal de 

vivências que os tornaram capazes de enfrentar as dificuldades do cotidiano com 

tranquilidade. Suas trajetórias de vida foram marcadas por grandes dificuldades de inserção 

econômica e social, alternadas por fases de maior prosperidade, o que os ajudaram a formatar 

um estilo de vida no qual a solidariedade familiar é referida como um valor moral, capaz de 

justificar as diferentes maneiras de superar as dificuldades, como pode ser visto neste 

depoimento: 

 

Meu nome é Wilson tenho 63 anos e sou conhecido no bairro como Wilson 

mecânico. Nasci no bairro Siqueira Campos, na Rua de Bahia, fui jogador do 

Confiança e estudei um bocado, até a quarta série (do ensino fundamental). Tive oito 

irmãos, mas já morreram cinco. Quando eu era menino o Siqueira Campos era bom 

demais, passava bonde, trem, meu pai trabalhava na Petrobras e minha vida era boa, 

tranquila. Depois que fiquei adulto a vida ficou mais difícil, e agora, agora não, há 

15 anos estou criando o meu neto porque a minha filha se meteu com essas pessoas 

que não prestam e eu tive que criar o Alessandro desde que ele nasceu. Trabalhei 



99 

seis anos na Cimavel (revendedora de veículos de Aracaju) e hoje estou encostado, 

recebendo pensão do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Minha filha hoje 

mora com outro rapaz, aqui mesmo no bairro, mas não pode levar o filho para morar 

com ela porque o companheiro dela não quer criar. 

 

Neste depoimento, estão evidenciados valores considerados importantes para o 

nosso interlocutor como a educação (mesmo tendo estudado somente até o quarto ano do 

ensino fundamenta), ou a união dos membros da família. Ao referir-se ao respeito à 

hierarquia, sua representação está centrada na imagem de seu pai, que trabalhava na Petrobrás 

e mantinha a família com algum conforto, num bairro pobre como o Siqueira Campos. O 

apoio que há nove anos vem prestando à sua filha, ‘que se meteu com quem não presta’, 

criando o seu neto, revela a recorrência de um fenômeno que é comum entre as famílias das 

camadas mais pobres, no qual a solidariedade familiar, funciona como estratégia de 

sobrevivência, para o enfrentamento das dificuldades de inserção no meio econômico e social.  

Essas discussões que envolvem a ideia de gênero, envelhecimento e solidariedade 

familiar, estão situadas no universo das transformações que vêm ocorrendo na sociedade e 

alcançam todas as esferas das relações, humanas. Entretanto, apesar destas mudanças, o que 

continua prevalecendo é a ideia de compromisso e de hierarquia, de amor e de solidariedade 

em meio a um universo conturbado por momentos de tensão e conflitos,que atuam como elos 

que unem e separam as individualidades, a partir da existência da família como uma realidade 

simbólica, que ordena e organiza formas de pensar e viver (SARTY, 2007). 

Disso se apreende que a instituição familiar nos últimos cinquenta anos, tem 

revelado uma dinâmica, na qual as relações entre indivíduos aparentados por laços de sangue 

ou de afinidade acompanham as mudanças que vem ocorrendo na sociedade e, mesmo 

mantendo o seu caráter conservador, progressivamente vai atualizando-se com as novas 

configurações presentes na sociedade contemporânea. 
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Neste sentido, uma pesquisa empírica voltada para as questões da família na 

sociedade contemporânea tem um limite estreito, e revela-se incapaz de construir um quadro 

completo sobre essas relações. Nossa intenção neste trabalho, foi deixar aberta uma trilha para 

a iniciação de novos estudos nesta área, utilizando-se dos conceitos alusivos ao tema para 

abrir a possibilidade para novas interpretações teóricas sobre o universo dos avós-criadores   

no universo das camadas populares do meio urbano.  

Temos consciência de existência de forças e processos sociais subjacentes a essas 

relações e não podemos nos contentar apenas com a descrição (através dos relatos dos sujeitos 

da pesquisa), das formas como os fenômenos se manifestam na realidade, mas, sobretudo, 

concordando com à afirmação sobre a importância ‘não só da descrição da forma pela qual os 

fenômenos se apresentam, mas investigando o modo pelo qual são produzidos’. Durham 

(1986).  

Em relação à temática tratada neste trabalho, o Brasil guarda certas 

particularidades em razão da divisão crescente entre ricos e pobres, numa sociedade marcada 

por grandes diferenças. Neste cenário, fenômenos e personagens que poderiam ser 

considerados arcaicos ou em vias de desaparecimento, voltam a assumir um papel relevante, 

em decorrência das condições sociais em que vive grande parte da população. Isso significa 

que os avós-criadores, mesmo sendo um fenômeno recorrente em outros momentos históricos, 

vêm ganhando relevância na atualidade por ser uma das poucas alternativas encontradas por  

pessoas dos segmentos mais pobres da população para manter os filhos no interior do seu 

círculo familiar, quando se defrontam com situações de desequilíbrio emocional ou de 

dificuldades de ordem econômicas e social. Naturalmente, a complexidade destas questões 

exige maior aprofundamento teórico e metodológico, no sentido de perceber as motivações 

subjetivas que estão presentes nessas relações familiares, capazes de desafiar a nossa 
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imaginação ao se aventurar dar conta desses arranjos familiares, presentes na sociedade 

contemporânea. 
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5.   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As considerações aqui apresentadas não têm a intenção de dar por concluídas as 

reflexões sobre o tema abordado, ou fechar a discussão sobre uma das questões mais 

desafiadoras nos estudos sócio-antropológicos na atualidade: o papel dos avós 

criadores/cuidadores nas relações familiares contemporâneas. A escassez de obras específicas 

sobre este tema é o que caracteriza essas discussões, daí termos recorrido aos trabalhos 

clássicos sobre as relações familiares e as obras de diversos autores contemporâneos nacionais 

e estrangeiros, que se debruçaram sobre diversos temas relacionados aos arranjos familiares 

contemporâneos, a exemplo do envelhecimento, os ciclos de vida, às novas configurações no 

universo parental, as abordagens sobre a circulação de crianças e os estudos gênero, entre 

outros temas relacionados à família na sociedade contemporânea.  

Este fato que nos leva a reconhecer que o tema enfocando neste trabalho, tem o 

mérito de abrir, em Aracaju-Sergipe, as discussões sobre um dos aspectos mais relevantes das 

relações familiares nos segmentos populares que residem no meio urbano. Ao mesmo tempo 

em que reconhece a existência de várias lacunas nas abordagens empreendidas, que, 

naturalmente, só poderão ser preenchidas a partir do aprofundamento dos estudos nesta área, 

ainda que tenhamos procurado compreender o papel social dos atores enfocados, no qual as 

narrativas dos avós adquirem importante significação para a compreensão e a análise das 

questões pertinentes ao tema.  

Durante os trabalhos de pesquisa, um dos primeiros obstáculos conceituais que 

nos defrontamos estava relacionado à noção de família nuclear, no sentido normalmente 

atribuído como uma unidade restrita à participação apenas de pai, mãe e filhos, não 

possibilitando estender as funções parentais para outros adultos, mesmo considerando os laços 

de pertencimento e consanguinidade presentes nessas relações. Por esta razão, resolvemos 
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buscar na literatura histórica e sócio antropológica, materiais que nos possibilitassem 

apreender a diversidade parental no Brasil, a partir de referências capazes de tornar possível 

incluir os atores enfocados nesta pesquisa, no universo dos arranjos familiares 

contemporâneos.  

Neste sentido, iniciamos as discussões a partir do modelo de família patriarcal, 

categoria criada por Freyre (1977; 1990) e alçada à condição de modelo paradigmático no 

Brasil até fins da década de 1960. Nesta perspectiva evolucionista, a família patriarcal que 

prevaleceu no período colonial no Nordeste brasileiro, após diversas mudança de padrões 

familiares teria se tornado nuclear. Relativizando este modelo familiar, por meio de uma 

literatura que evidencia tanto a pluralidade familiar como a diversidade parental, conseguimos 

discorrer sobre a pluralidade familiar no Brasil a partir dos exemplos de diversas 

configurações familiares presentes na atualidade, que destacam outras figuras parentais 

atuando em favor da criança, entre eles os avós-criadores-cuidadores.  

Na sociedade contemporânea este fenômeno está integrado ao universo das 

relações familiares das camadas populares, já tendo sido observada a sua recorrência em 

diversos momentos históricos. Durante o período colonial, onde o ambiente doméstico era 

compartilhado com várias gerações de aparentados e outros agregados, era um fenômeno 

bastante comum, como apontam os estudos de Antonio Candido e Gilberto Freyre.  

Esses diferentes arranjos e configurações familiares possibilitam a abertura de um 

amplo espaço de reflexões sobre as experiências presentes na atualidade, compartilhadas por 

indivíduos de diferentes sexos e gerações. As diferentes maneiras como se estabelecem a 

convivência entre homens e mulheres, adultos, velhos e crianças, são responsáveis por 

estruturar relações entre os membros da família, cuja premissa básica é garantir a 

sobrevivência do grupo familiar e promover o desenvolvimento e a proteção de todos, através 

das redes de apoio afetivo e material.   
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Nessas discussões confessamos o nosso desconhecimento sobre a existência de 

pesquisas qualitativas ou quantitativas realizadas com o objetivo de avaliar a ocorrência deste 

fenômeno em Aracaju, ou em qualquer outro lugar do país. Os dados qualitativos utilizados 

neste trabalho estão baseados na observação e nas narrativas sobre as trajetórias de vida dos 

avós entrevistados, enquanto os dados quantitativos, eventualmente utilizados, foram aqueles 

disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE, relacionados à 

Pesquisa Nacional de Amostragem por Domicílio – PNAD, levantados pelo Censo 

Demográfico realizado em 2010, em todo o território nacional e as informações levantadas na 

pesquisa coordenada pela professora Christine Jaquet, da Universidade Federal de Sergipe, no 

trabalho sobre Configurações e dinâmicas das constelações parentais, que não tem como 

objeto específico de pesquisa os avós-criadores de Aracaju.  

Naturalmente, há de se considerar o limite das informações de caráter 

quantitativo, no que concerne à sua incapacidade de preencher várias lacunas relacionadas à 

pesquisa, a exemplo do perfil socioeconômico e cultural dos avós criadores; o seu grau de 

escolaridade; o tempo de duração de convivência entre avós e netos; o retorno ou não dessas 

crianças aos lares paternos/maternos e outras informações igualmente importantes, como as 

condições que levaram essas crianças a irem morar com os avós e, o porquê de sua 

permanência e coresidência durante toda a infância e, em alguns casos, até mesmo na fase 

adulta. Entretanto, estas questões foram abordadas e respondidas em parte durante as 

entrevistas com os avós, considerando que, as lacunas existentes sobre algumas questões 

podem ser atribuídas à capacidade de formulação do próprio pesquisador e às situações de 

‘reserva e timidez’ que, por vezes os entrevistados demonstram para responder a algumas 

questões de ordem mais pessoal. Nestas entrevistas, procuramos perceber o perfil dos avós 

criadores/cuidadores da cidade Aracaju no sentido de compreender quais os motivos que 

levam homens e mulheres das classes populares a requererem o apoio de seus pais como a 
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principal (às vezes a única) alternativa para manter o seu filho (a) no interior do seu grupo 

familiar.  

Através do discurso dos avós é possível perceber as dificuldades que permeiam 

essas as relações, na qual a predileção é um dos fatores que influencia os diferentes graus de 

envolvimento entre avós, filhos e netos, baseado na ideia de amor, hierarquia e autoridade, 

como pode ser observado neste depoimento.  

 

Eu crio uma neta, filha de meu filho do meio. A menina está com oito anos e sempre 

morou comigo. A mãe nunca quis a criança e olhe que ela mora aqui no Tamandaré, 

praticamente na próxima esquina, mas passa mais de mês sem ver a filha. Agora, o 

senhor veja como são as coisas, eu posso fazer o que for, é nada. Agora, se a mãe 

chegar aqui e der um sorriso pra ela é tudo. O amor dela pela mãe contando não tem 

graça. Ela está com oito anos, mas é bem forte, gordinha mesmo e eu acho que ela 

compensa a falta da mãe, comendo compulsivamente. Ela tem muita ansiedade às 

vezes fica emburrada e ainda faz xixi na cama.  

 

Nesta representação de família feita por esta avó estão presentes ideias e 

sentimentos que se baseiam em aspectos subjetivos, entre os quais o afeto e a autoridade 

figuram como valores fundamentais que organizam as relações familiares. O fato de esta avó 

perceber a predileção de sua neta por sua mãe biológica não altera a sua compreensão sobre  

esta relação, ampliando o significado e o papel social dos avós-criadores, como agentes 

importantes para o equilíbrio e a manutenção desses arranjos familiares. 

Diante dessas discussões, chegamos à conclusão que, nos últimos cinquenta anos 

no Brasil, a família como instituição, tem assumido uma nova dinâmica, referendada nas 

mudanças que vem ocorrendo na sociedade de forma mais ampla. A família mesmo mantendo 

o seu caráter conservador, procura se atualizar com essas novas configurações e, neste 

contexto, os avós-criadores-cuidadores estão integrados a esta realidade social. Neste cenário, 

o que se pode visualizar é que a partir das condições sociais, culturais e econômicas 

vivenciadas pelos grupos familiares, no segmento enfocado nesta pesquisa, pode-se concluir 
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que é previsível a permanência deste fenômeno, entre a população urbana mais pobre da 

cidade de Aracaju ou de qualquer outra cidade brasileira. 

Além do mais, ao dar início a essas discussões abrimos perspectivas para os 

estudos dos arranjos familiares contemporâneos, criando ao mesmo tempo a possibilidade 

para futuras pesquisas, enfocando diferentes aspectos pertinentes à temática tratada nesta 

dissertação. 
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ANEXO I 

ROTEIRO DE ENTREVISTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

MAPA DA CIDADE DE ARACAJU 



 

 Fonte: FVMN- Computação Gráfica LTDA.pknunez@terra.com.br 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

 

MAPA DA CIDADE DE ARACAJU 

 

DETALHE NO CONJUNTO ALMIRANTE 

TAMANDARÉ
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ANEXO IV 

 

MAPA DA ZONA NORTE DA CIDADE DE ARACAJU
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ANEXO V 

 

MAPA DA ZONA NORTE DA CIDADE DE ARACAJU 

 

DETALHE NO BAIRRO SANTOS DUMONT
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