
O saldo desse convívio é positivo. Uma 
pesquisa feita na Inglaterra com 1500 crianças 
e adolescentes indica que aqueles que tiveram 
os avós por perto cresceram mais felizes. 
"Nos dias de hoje, em que os pais têm uma 
rotina tão atribulada, os avós são fundamentais 
na hora de amparar os netos — especialmente 
em situações de stress como bullying, 
separação e luto", disse a VEJA a psicóloga 
inglesa Eirini Flouri. da Universidade de 
Londres. Para ajudarem as avós a preservar 
esse vínculo com os pequenos sem criar 
embates com os filhos, proliferam os chamados 
cursos de reciclagem, que ensinam desde 
cuidados atualizados com o bebê até manobras 
para evitar conflitos familiares. "As aulas são 
uma forma de dar um recado às avós sem se 
indispor", resume Valéria Labat, diretora do 
espaço Mammy to be, em São Paulo. A seguir, 
especialistas apontam os conflitos mais comuns 
nesse tipo de relação e como evitá-los. 

confessa que de vez em quando extrapola. Com uma das netas, esperava 
os pais pegarem no sono para assistir a desenho animado até altas horas. 
Com a outra, o problema eram as guloseimas fora de hora. "Ela falava para 
mim: 'É nosso segredo, né, vó?'", diverte-se Ilda. Já os pais dificilmente 
acham graça nesse tipo de transgressão 
COMO OS AVÓS DEVEM AGIR: evitar fazer com os netos alianças que 
excluam os pais e não dar a eles liberdades que os pais não dariam. 
Se os pais não querem que a criança consuma doces, não devem 
oferecê-los pelas costas - não é pelo estoque de balinhas que os netos 
amam os avós. Quando a criança revelar um segredo, é preciso ponderar 
se ele é mesmo tão inofensivo que possa ser guardado - caso contrário, 
os avós devem pedir ao neto que se encarregue de contá-lo aos pais e 
oferecer-se para acompanhar a conversa 
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OS AVOS INTERFEREM NAS DECISÕES DOS FILHOS 
O CONFLITO: a todo momento, eles se intrometem na educação 
dos netos, interrompendo uma bronca com frases como "nunca 
gritei assim com você" ou "pôr de castigo não vai adiantar". 
Os desentendimentos são comuns, sobretudo, porque os avós 
se julgam responsáveis por ensinar seus filhos a ser pais. "Ainda 
hoje me esforço para entender que a Manuela é minha neta, e 
não minha filha", diz a dona de casa Maria Célia Sodré, que 
tratou de convencer os pais da criança a cancelar a matrícula 
na escola. "Disse a eles que ela não precisa passar por esse 
sofrimento. Manuela fica melhor quando está comigo" 
COMO OS AVÓS DEVEM AGIR: quando deparam com uma 
atitude ou decisão da qual discordam, os avós devem evitar 
o confronto, principalmente na frente dos netos - qualquer 
conversa nesse tom deve ser reservada. "Os avós podem, no 
máximo, oferecer conselhos, mas sempre com a consciência 
de que são apenas conselhos. E devem ter em mente que será 
uma conversa de pai para pai, e nunca de pai para filho", 
explica o pediatra Leonardo Posternak, do Hospital Israelita 
Albert Einstein, em São Paulo 

O PAI É POSTO DE ESCANTEIO 
O CONFLITO: com a chegada do bebê, ele se sente excluído 
e passa a travar uma competição com as pessoas que estão 
cuidando da criança, como a sogra, a cunhada e a própria mãe. 
Em alguns casos, simplesmente se afasta para evitar disputas, 
o que não beneficia nem o pai nem o bebê. "A mãe de uma 
das minhas pacientes insistiu que queria dormir com ela 
na maternidade no lugar do genro. No meio do bate-boca, 
ele foi embora e não voltou mais ao hospital", lembra a 
monitora perinatal Stéphanie Sapin-Lignières, da escola 
Prepar, no Rio de Janeiro 
COMO OS AVÓS DEVEM AGIR: dar apoio é uma coisa, interferir é 
outra - tirar o bebê do colo do pai quando o pequeno começa 
a chorar, por exemplo, é uma atitude péssima. Outra forma 
de manter a boa convivência é encorajando o novo pai a dar 
banho e trocar a fralda, em vez de oferecer-se para fazê-lo 

A AVO PATERNA SE SENTE EXCLUÍDA 
O CONFLITO: em geral, ela participa menos da vida dos 
netos. "Nosso estudo mostrou que em apenas 22% dos 
casos a avó paterna é apontada como a mais próxima", 
diz a psicóloga Eirini Flouri. Isso acontece porque a avó 
materna é, na maioria das vezes, o porto seguro das 
mães inexperientes. Não raro, o ciúme da avó preterida 
vira mágoa e afasta ainda mais sogra e nora 
COMO OS AVÓS DEVEM AGIR: oferecer-se para ficar com 
o bebê durante o cineminha dos pais e sugerir programas 
em família, como assistir a uma peça de teatro infantil. 
"Quanto mais vínculos familiares, melhor para a formação 
emocional da criança", diz a terapeuta de família Lidia 
Aratangy. Aos pais, cabe incluir os avós paternos nos 
assuntos relacionados à criança. A apresentadora Fernanda 
Pontes, por exemplo, levou a mãe a um curso de avós -
mas, em contrapartida, convidou a sogra para ajudá-la 
na decoração do quarto de Maria Luiza. Já o casal carioca 
Eduardo Nunes e Luiza Martins conseguiu reunir toda 
a trupe para o curso. "Quero que meus sogros sejam tão 
presentes quanto meus pais na vida da minha filha", diz Luiza 

AS AVOS VIRAM EMPREGADAS DOS FILHOS 
O CONFLITO: de repente, elas não só cuidam dos netos 
enquanto os pais trabalham, como os buscam pela manhã, 
lavam e passam a roupa deles e, de quebra, cozinham para 
os pequenos - e para os marmanjos, que aproveitam a 
mordomia para jantar por lá antes de levar o filhote para casa 
COMO OS AVÓS DEVEM AGIR: ser realistas quanto à sua 
disponibilidade para ficar com os netos e firmes no 
cumprimento de suas regras: estabelecer horários na semana 
em que estão livres para eles e impor limites nas tarefas que 
se propõem a desempenhar - por exemplo, dar almoço, sim; 
cuidar da roupa do pequeno, de jeito nenhum 
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Text Box
Fonte: Veja, São Paulo, ano 45, n. 8, p. 90-92, 22 fev. 2012. 




