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RESUMO 

 

O presente artigo retrata os estudos intergeracionais, calcado em um envelhecimento ativo saudável 

sendo a intergeracionalidade como construtora de vínculos afetivos abordado nesta ocasião, 

consistindo os avós, como guardiões de seus netos com deficiência intelectual. Neste contexto, 

objetivou analisar as relações intergeracionais, compreendendo suas influências, vivências em que se 

investigou a força do convívio intergeracional na promoção de um envelhecimento ativo desses avós. 

O estudo exploratório, tipo pesquisa de campo com abordagem qualitativa, consistiu em análises 

bibliográficas, calcadas em investigação teórico-metodológicos, com aplicação de roteiro de entrevista 

semiestruturada com amostragem de avós de netos com deficiência intelectual do Centro de 

Atendimento Educacional Especializado - CAEE, situado na capital Palmas-TO, com resultados por 

categorias temáticas: enfrentamento, conhecimento, relacionamento e convívio, no uso da técnica de 

análise de conteúdo. Nessa perspectiva, foi sugerida, uma proposta ação, entre avós sendo guardiões e 

seus netos com deficiência intelectual, com intuito de divulgação da pesquisa, apoio dos laços afetivos 

familiares, troca de experiências e expectativas. 
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INTRODUÇÃO 

 

  As relações intergeracionais visam à contribuição no desenvolvimento do convívio entre 

avós e seus netos com deficiência e seus vínculos afetivos, uma vez que os netos chegam a um 

período, no qual, as perdas inerentes ao envelhecimento são sentidas de forma acentuada e a 

possibilidade de viver o papel de avós, representa para muitos, um novo sentido, energia, vitalidade, 

ou seja, um envelhecimento ativo, pois os avós podem contribuir demasiadamente na formação das 

novas gerações. 

   Destaca ainda que essas relações têm papel fundamental, favorecendo a troca e a percepção 

da velhice, promovidos pelos diálogos entre as gerações que se transmite sentimentos, vivências, 

crenças e valores adquiridos pela memória oral. 

   Os laços intergeracionais tornam-se imprescindíveis para a análise e a construção também em 

âmbito educacional em relação teoria e prática, sendo importante internalizar a ideia de que esse 

processo é contínuo, pois para OLIVEIRA (1999, p.26), a educação servirá como atenuante para 

reduzir a discrepância de valores e ideias que causam tensão entre as diferentes gerações.  

               A relevância dos relacionamentos intergeracionais entre avós e netos com deficiência, como 

fonte de apoio à família, visto que o universo familiar de uma criança vai muito além da interação com 

seus pais e irmãos, pois o enfoque da intergeracionalidade tem contribuído no processo de adaptação 
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em famílias de crianças com deficiências. Nesta perspectiva, os avós se demonstram como guardiões, 

tendo ampla importância nos papéis familiares com maior interdependência emocional do que 

econômica/funcional, com relação a estas crianças.  

               A presente pesquisa foi realizada no Centro de Atendimento Educacional Especializado - 

CAEE, instituição que atende alunos público-alvo da Educação Especial, vinculada à Secretaria da 

Educação, Juventude e Esportes - SEDUC do Estado do Tocantins, na capital Palmas-TO. Tal 

pesquisa é fruto de um trabalho realizado com dedicação em parceria com avós de netos com 

deficiência intelectual, matriculados no referido Centro. 

  A fase mais gratificante que os avós sentem úteis e valorizados vai desde que a criança nasce 

até a pré-puberdade, porém, se houver intimidade e proximidade alguns adolescentes podem preservar 

o vínculo com os avós (OSÓRIO E SILVA NETO, 2008, p.91). As atividades intergeracionais podem 

consentir a construção de conexões entre avós e netos com deficiência e a construção de um saber 

novo, a partir de suas experiências e habilidades, proporcionadas nas vivências no pensar, agir e sentir. 

   Mediante a ideia de os avós estarem preparados para assumirem este papel não temos 

nenhuma escolha quanto a nos tornarmos avós, ainda que isso afete profundamente o resto de nossa 

vida. Estamos acostumados a ter alguma medida de controle e de decisão que afetam nossa vida. 

Escolhemos nossa profissão, a pessoa com quem nos casamos, e o lugar onde vamos morar. Você 

pode optar por ser pai ou mãe, mas tornar-se avô ou avó não depende de você (CARSON, 2001, p.26). 

   Vale salientar ainda que o diálogo intergeracional não é, portanto, um ato de compaixão para 

com os mais velhos, mas sim, um elo anunciador e facilitador da solidariedade entre as gerações, 

possibilitando assim o envelhecimento ativo. De acordo, CAPUZZO (2012, p.75), a importância de se 

criar possibilidades de relações intergeracionais permite mudanças na representação social da velhice. 

                 Neste interim, a pesquisa teve como objetivo analisar as relações intergeracionais entre os 

avós e seus netos com deficiência intelectual, compreendendo suas influências, vivências em que se 

investigou a força do convívio intergeracional na promoção de um envelhecimento ativo desses avós. 

 

METODOLOGIA  

 

  A pesquisa empreendida tem caráter exploratório, tipo Pesquisa de Campo, com abordagem 

qualitativa, tendo como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a 

torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses, conforme preceitua GIL (2008). Cabe frisar, ainda o 

caráter bibliográfico, com análises de documentos oficiais e aportes teóricos da área, com publicações 

em livros, periódicos, dissertações, teses, sites e dentre outros que direcionaram o desenvolvimento de 

uma investigação. 

  Tendo como destaque pela aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa - CEP com seres 

humanos da Universidade Federal do Tocantins - UFT, Parecer Consubstanciado Nº 2.762.508, a 

pesquisa atendeu aos critérios e normas estabelecidas pelo conceituado comitê, sendo acompanhada 

pela pesquisadora e orientadora, a qual pautou-se em aprofundar nas discussões teórico-metodológicas 

sobre a intergeracionalidade, em uma perspectiva fenomenológica. 

               O método fenomenológico enfoca os fenômenos subjetivos na crença de que verdade 

essenciais acerca da realidade são baseadas na experiência vivida. O que interessa é a experiência 

vivida no mundo do dia-a-dia das pessoas (MOREIRA, 2002, p.108). 

               Nessa conjuntura, no decorrer da pesquisa foram realizadas ações, como observação prévia 

no local pesquisado, mapeamento com base nos documentos institucionais destes alunos e entrevista 

semiestruturada com 08(oito) avós de netos com deficiência intelectual, sendo 07(sete) avós e 01(um) 

avô participante, os quais trouxeram elementos ancorados em suas experiências e vivências cotidianas.                 

               Compete ressaltar que para o tratamento dos dados coletados na referida entrevista, foi 

utilizada a técnica de análise temática ou categorial de BARDIN (2002) que se baseia em operações de 

desmembramento do texto em unidades, ou seja, descobrir os diferentes núcleos de sentido que 

constituem a comunicação. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

                A pesquisa possibilitou identificar nas entrevistas semiestruturadas que os avós participantes 

expressassem suas emoções, por meio de sorrisos e lágrimas, reafirmando seu papel como guardiães 



na vida de seus netos com deficiência intelectual. 

               Cabe frisar que foram considerados gestos e olhares, de modo não havendo interferência ou 

indução na aplicação das entrevistas, registrando os relatos e emoções dos participantes, por meio de 

gravador na captação das mais belas sonoridades expressas nas falas dos avós. 

  Neste contexto, foi alicerçada por contentamento e consentimento dos participantes, 

ocasionando um ambiente propício e estimulador, demonstrando sentimentos de acolhida, 

descontração, satisfação com sintonia entre pesquisador e participante. Compete registrar que as 

identidades dos participantes foram substituídas por nomes fictícios, no intuito de preservar a 

identidade dos mesmos. 

  Com base nos resultados obtidos, por meio das entrevistas semiestruturadas, as questões 

aplicadas responderam o problema levantado e os objetivos que a pesquisa se propôs. Assim, tais 

resultados basearam-se na análise de conteúdo por categorias temáticas abaixo citadas, apresentando 

02(dois) relatos extraídos da pesquisa de avós participantes do gênero feminino e masculino, sendo 

uma avó materno e um avô materno, onde foram atribuídos aos mesmos codinomes fictícios, conforme 

suas demonstrações de emoções no decorrer das entrevistas 

 

Categoria Enfrentamento 

Reação dos avós acerca da notícia da deficiência intelectual do seu neto 

 

Me senti apavorada e deslocada no primeiro momento, pois, tive que mudar 

os hábitos em casa, como alimentação e cuidados domésticos, fazer toda 

uma adaptação e tinha muito medo de meu neto não se desenvolver, não 

aprender e, pelo contrário, ele é muito esperto e inteligente (Avó Emoção). 

 

No primeiro momento, me senti triste, depois eu acolhi e abracei meu neto e 

percebi que foi um presente que Deus nos enviou para mudar a nossa vida 

(Avô Ternura). 

 

  Os avós são capazes de lidar com a deficiência do neto. A partir deste discurso, a experiência 

de tornarem-se avós de neto com deficiência intelectual nesse contexto, ajudou os avós em suas 

próprias atitudes.  

  Sobre tal experiência, os avós participantes da pesquisa realizada relatam sobre suas 

dificuldades enfrentadas, visto que os impactos e impedimentos vivenciados são recorrentes, 

declarando seus anseios, emoções, inseguranças e esperança acerca do recebimento da notícia. 

   De tal modo, tais enfrentamentos detectados, segundo os entrevistados foram amenizados no 

decorrer dos anos mediante a ampliação do diálogo em suas famílias, o conhecimento mais estreito da 

deficiência de seu neto, torna a convivência intergeracional mais fortalecida. 

 

Categoria Conhecimento 

Informações recebidas pelos avós sobre a deficiência intelectual do seu neto 
 

Tive uma especialista pedagógica que me orientou muito bem e outras 

profissionais a neurologista e a fonoaudióloga também me explicaram (Avó 

Emoção). 

Houve informações de uma profissional e após o diagnóstico toda a família 

trabalha para o desenvolvimento de meu neto (Avô Ternura). 

               Posteriormente ao choque e descrença do diagnóstico do neto com deficiência, os avós 

necessitam obter informações e conhecimentos sobre a deficiência de seu neto. É relevante destacar, a 

falta de informação que os avôs têm acerca da deficiência do neto.  

               Quando os avós têm acesso às informações acerca da deficiência do neto, o envolvimento e 

suporte oferecidos por estes avós à família são mais elevados (LEE E GARDNER, 2010, p. 467). 

  O saber lidar com estes netos, conforme verbalizaram os avós participantes é processual, com 

base no desenvolvimento de seu neto, promovendo assim bem-estar, visto que vem detendo gradu-



almente conhecimentos e informações acerca da deficiência, fazendo com que as ações realizadas 

pelos avós tenham maior confiabilidade e segurança em suas execuções.  

 Mediante KATZ E KESSEL (2002, p.118), o nascimento de um neto com deficiência altera 

a vida das famílias de diferentes formas, afirmando que, fatores socioculturais, a dinâmica e as 

experiências anteriores da família parecem determinar se a deficiência será percebida como uma fonte 

de desafios e amadurecimento emocional, ou se será como uma fonte de incapacitação e desespero. 

 

Categoria Relacionamento 

O papel dos avós com seus netos com deficiência 

 

Meu papel não é de avó e sim de mãe, pois tenho esse instinto de mãe. Meu 

neto é tudo na minha vida. Eu e seu avô mudamos toda a rotina de casa 

para atender nosso neto, desde aos horários, alimentos e outras situações 

para facilitar a vida dele, pois como somos vizinhos de casa no mesmo lote e 

passa o dia quase todo conosco desde quando nasceu (Avó Emoção). 

 

Meu papel é de pai/avô, eu cuido, mas também brinco muito com meu neto. 

Ele é muito jeitoso e carinhoso comigo e isso me faz bem (Avô Ternura). 

 

               Entendemos que os avós que tinham um bom relacionamento familiar apresentavam uma 

predisposição para entender a geração presente e que o contato e a vivência são para as relações 

geracionais, o reconhecimento e a valorização sem minimizar a outra.  

               O amor incondicional a seus netos com deficiência intelectual, contribuiu positiva na 

promoção do envelhecimento ativo de seus avós que apresentam como companheiros e cúmplices, 

participando desde acompanhamento médicos e escolar, a atividades de lazer e cultura, estabelecendo 

assim uma relação de respeito e afetividade. 

               Em conformidade com WOODBRIDGE, BUYS E MILLER (2011, p.356), a deficiência do 

neto parece não alterar drasticamente o papel do avô. No entanto, autores afirmam ainda que o suporte 

prestado à família pareceu ganhar uma nova dimensão à medida que, após o nascimento do neto, este 

passou a exercer parte integral de sua identidade.  

 

Categoria Convívio 

Aprendizagens e transformações pelos avós ocorridas após o nascimento do seu neto com deficiência 

 

Aprendi a ser avó, a brincar, a ter tempo, me organizar e ter paciência com 

meu neto, pois tenho que oferecer a ele atenção, carinho, compromisso e 

calma (Avó Emoção). 

 

Tivemos toda uma adaptação, um aprendizado para com meu neto, tudo é 

feito para o desenvolvimento dele. Eu, com o nascimento dele, melhorei 

como ser humano, aprendi a ser avó ele me ensina, mais que ensino a ele 

(Avô Ternura). 

 

               No tocante ao que os avós e os netos fazem juntos, de acordo com os relatos dos avós 

participantes, destaca-se as atividades: conversar, brincar, aconselhar, passear juntos, dentre outras. 

               Compreender que, entre avós e seus netos com deficiência intelectual, ocorrem 

transformações recíprocas, em que os respectivos netos, inconscientemente, reviraram o fundo da alma 

de seus avós, avivando práticas esquecidas, memórias apagadas, conhecimentos relegados, sendo 

reconduzidos a viverem mais ludicamente, a conhecerem novos divertimentos, hábitos e maneiras 

diferentes. Deste modo, alguns avós compreenderam a relação de troca entre gerações. 

               Transmissores das tradições, hábitos e costumes, gerando as relações intergeracionais entre 

seus netos com deficiência intelectual, mesmo com a deficiência, não se torna impedimento para a 

realização de atividades, indicando que as diferenças geracionais enriquecem essa relação. Contudo, 

alguns avós relataram que não viveram os vínculos estabelecidos em virtude de problemas 

ocasionados na época do nascimento e vem se esforçando para que haja um laço afetivo fortalecido. 



Consequentemente, percebeu-se nas 4 (quatro) categorias acima mencionadas, os avós ao 

verem seus netos pela primeira vez, apresentaram sentimento de frustação, preocupação e abatimento 

em seu ser, porém tais sentimentos foram transformados por um olhar de esperança. 

 

CONCLUSÕES 

 

   Embora escassas pesquisas no âmbito das relações intergeracionais, tal temática vem 

ganhando espaço na esfera nacional e estadual, contribuindo no que tange o reconhecimento e o 

respeito pela alteridade, assim como, possibilitou um novo aprendizado sobre o estudo das gerações na 

vida cotidiana, permeada pela partilha de afetividade e emoções entre avós e seus netos com 

deficiência intelectual.  

              Preponderante enfatizar que a respectiva pesquisa foi exitosa em decorrência também do 

projeto de pesquisa que suscitou este trabalho ser submetido à avaliação do Comité de Ética em 

Pesquisa - CEP / UFT com seres humanos, sendo devidamente validado. 

  O aludido estudo resultou em um produto de pesquisa, sendo proposta uma ação entre 

gerações, culminando em um Encontro Intergeracional: laços afetivos com avós e seus netos com 

deficiência intelectual com a finalidade de divulgar, aos avós e servidores do Centro, visando à 

apresentação dos efeitos e suas implicações, destacando sua justificativa, objetivos e como se 

desenvolveu, com a finalidade de primar pelo envolvimento interpessoal com promoção de atividades 

de interação, motivação e socialização com aspectos lúdicos e culturais. 

  Por conseguinte, estudos intergeracionais, poderão florescer as relações entre avós e seus 

netos com deficiência intelectual, dentro do cotidiano prático por eles partilhados, numa reconstituição 

e renovação atitudinal, desta maneira elevando o fortalecimento destes avós com foco em um 

envelhecimento ativo de qualidade. 
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