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C APITULO 11 - R ELAc;OES INTERGERACIONAIS 

Fernando Pereira 

Assumindo como validos e incontornaveis os condicionalismos 
proprios da pos-modernidade qual e enta~ 0 tempo e 0 espac;:o das 
relac;:oes intergeracionais. As relac;:oes intergeracionais familiares podem 
ser apreciadas em tres pIanos: 0 plano afetivo familiar que e essencial 
na manutenc;:ao de ambientes socializantes otimos no sentido dado por 
Erikson (1972), e como tal devem ser proporcionados aos individuos 
desde 0 berc;:o ao leito de morte, constituindo 0 que Sgreccia (1997) 
denomina de serenidade do mundo dos afetos; 0 plano normativo, que 
enquadra 0 conjunto de normas, costumes, crenc;:as e valores partilhado 
pelos membros da familia; e 0 plano instrumental que pode incluir, entre 
outros: apoio financeiro, 0 cuidado de crianc;:as ou de idosos, realizac;:ao 
de tarefas domesticas, troca de bens materiais nao monetarios. 

As interdependencias entre estes tres pIanos sao profundas. Nas 
relac;:oes intergeracionais familiares afetos, normatividade e apoio 
instrumental so fazem verdadeiro sentido se pensados em simultaneo 
e de forma articulada. Quaisquer forma de apoio instrumental se 
concedido sem referencia a valores e/ ou despido de afetos, rapidamente 
assume 0 carater de instrumentalizac;:ao. Vejamos urn exemplo concreto. 
Urn avo passa a ir bus car 0 neto diariamente a escola e tra-Io para sua 
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casa ate a chegada dos pais do trabalho. E born para os pais que podem 
cumprir a sua rotina de trabalho mais descansados, mas tambem deve 
ser born para 0 neto e para 0 avo, pois ambos tern assim a possibilidade 
de conviver e aprenderem os papeis sociais respetivos de neto e de avo. 
Se por urn qualquer acaso esta tare fa deixar de ser necessaria e imperio so 
que 0 convivio entre ambos continue, embora sobre outra forma e sob 
outro pretexto; caso contrario, estariamos apenas perante a execu~ao 
de uma tarefa, uma forma de instrumentaliza~ao, nao fundadora de 
rela~6es intergeracionais saudaveis. 

Discutida, embora de forma breve, a interdependencia entre 0 

plano afetivo, normativo e instrumental, passemos a discussao das 
contingencias societarias que atravessam as rela~6es intergeracionais no 
contexte da pos-modernidade. 

A primeira grande mudan~a registada nas sociedades ocidentais e 
na portuguesa consiste nos crescentes indices de urbanidade. A maioria 
inequivoca da popula~ao portuguesa vive agora em contexto urbano, 
concentrada no litoral e nas cidades de pequena e media dimensao do 
interior do pais. A urbanidade esta associada ao predominio da familia 
nuclear, is to e, familias compostas apenas por duas gera~6es, pais e 
filhos. Este modelo de organiza~ao familiar dificulta, obviamente, a 
manuten~ao das rela~6es intergeracionais intensas e continuadas, por 
exemplo entre avos e netos, embora as mesmas continuem a existir em 
muitos casos. 0 que ja nao existe e 0 ambiente de familia alargada como 
meio socializante, urn ambiente que tambem era em parte explicado 
pela dupla valencia da casa de habita~ao como local de habita~ao e como 
local de trabalho, designadamente: na agricultura, na pequena industria 
artesanal e nas pequenas empresas de comercio e de servi~os. Nestes 
contextos as rela~6es intergeracionais coincidiam, diria naturalmente, 
com 0 modus vivendi das familias. Na familia nuclear a naturalidade das 
rela~6es intergeracionais ja nao e tao evidente e as mesmas precisam de ser 
pensadas e organizadas como apenas mais uma entre as inurn eras tarefas 
a realizar pelos e entre os membros do agregado familiar. Em virtude 
destas altera~6es ganham protagonismo as rela~6es intergeracionais 
especializadas, isto e, frequentemente avos e netos relacionam-se entre 
si por propositos concretos tais como, por exemplo: desenvolvimento de 
uma atividade desportiva, apoio no estudo, acompanhamento a escola, 
acompanhamento as compras. Esta tipologia de rela~ao esta muito 
divulgada entre as classes sociais media/ alta. Todavia a tipologia dos 
avos educadores, que partilham ou substituem 0 papel educativo dos 
pais ocorre tambem frequentemente no seio das classes sociais mais 
desfavorecidas ou entao no caso das familias monoparentais, seja por 
divorcio, viuvez ou no caso das maes (ou pais) solteiros. 
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A segunda evolw;:ao fundamental consiste na verticalizac;:ao das 
relaC;:6es intergeracionais. 0 aumento gradual da longevidade das 
pessoas verificado nas ultimas decadas possibilita a coexistencia de tres 
gerac;:6es por periodos de tempo muito mais dilatados e mesmo ja com 
alguma frequencia a coexistencia de quatro gerac;:6es. Esta verticalizac;:ao 
das gerac;:6es so nao e mais pronunciada porque urn outro fenomeno 
demografico de sinal contrario e tambem, e por sua vez, mais frequente, 
referimo-nos ao aumento da idade media de procriac;:ao que se aproxima 
ja dos trinta anos. Se assim nao fosse (e nao quer dizer que consideremos 
isso positivo, pelo contrario) seria muito mais frequente e extensa a 
coexistencia de quatro e mesmo cinco gerac;:6es. Ainda assim no contexto 
atual 0 fenomeno de verticalizac;:ao das relac;:6es intergeracionais e 
inequivoco e incontornavel, potenciando 0 desenvolvimento das 
relac;:6es avos/netos e bisavos/bisnetos. Alem deste estender das relaC;:6es 
intergeracionais assiste-se, em paralelo, a centralizac;:ao e intensificac;:ao 
das relac;:6es intergeracionais nos poucos individuos que constituem 
cada gerac;:ao; passamos de urn tempo em que havia muitos netos para 
poucos avos para urn tempo em que ha muitos avos para poucos netos. 
o que resulta desta constatac;:ao e simples de compreender, se as relaC;:6es 
sao fortes e saudaveis excelente para todos os envolvidos; pelo contrario, 
se as relaC;:6es sao fracas ou con£lituosas sobrevem 0 isolamento. Urn 
exemplo curiosa e frequente nos dias de hoje e pensar na "competic;:ao" 
gerada em torno de urn so neto pelos quatro avos. Indiscutivelmente esta 
situac;:ao obriga a complexos equilibrios das relaC;:6es intergeracionais 
com a posic;:ao dos pais da crianc;:a a ser fundamental. 

A terceira alterac;:ao reside na maior partilha dos papeis de genero 
no contexto da familia atual, 0 que introduz alteraC;:6es na dinamica 
das relac;:6es intergeracionais no sentido de urn maior equilibrio na 
distribuic;:ao das tarefas (tempos e espac;:os de partilha de afetos e valores) 
entre a linha matrilinear e patrilinear, facto que em si so e positivo. Isto 
e visivel, por exemplo, na atenc;:ao e cui dado dispensado as crianc;:as e aos 
idosos. Duas consequencias de sinal negativo ocorrem quando: a mulher 
deixa de desempenhar, de todo, 0 seu papel de mae; e quando 0 papel de 
principal cuidadora, tradicionalmente desempenhado pela mulher, nao 
encontra compensac;:ao no elemento masculino, resultando, em grande 
medida, desta situac;:ao, a via-sacra da institucionalizac;:ao ja referida 
anteriormente. 

A quart a alterac;:ao consiste na diversificac;:ao e reciprocidade 
dos processos socializantes. Tradicionalmente, sobretudo no plano 
normativo (valores, saberes, crenc;:as, tradic;:6es, etc.), 0 conhecimento 
£luia no sentido descendente; os mais velhos possuiam mais experiencia 
e saberes e naturalmente 0 "vertiam" nas gerac;:6es mais novas; a idade 

159 



160 Teoria e Prat ica da Geron tologia: 

conferia, e ainda confere no seio de algumas sociedades, urn estatuto 
e papel social elevados. 0 "mundo" significante era 0 conjunto das 
coisas proximas, a vida decorria a escala local, prevalecia 0 sistema de 
comunidade tradicional de aldeia ou de bairro. Os idosos detinham 
o conhecimento das coisas da natureza, das artes e dos oficios, do 
imaginario, das relac;:oes entre as pessoas de quem se conhecia 0 nome 
e a condic;:ao. A pos-modernidade inverteu por completo esta situac;:ao. 
As gerac;:oes com maior capital social real e simbolico sao as gerac;:oes em 
idade ativa. Idosos e jovens, ambos em idade nao produtiva detem urn 
estatuto social menos elevado. Existem politicas para a terceira idade 
e para a juventude, mais ou menos sofisticadas, mas sao quase sempre 
frageis, sendo as primeiras a serem abandonadas em momentos de crise 
como 0 da atualidade. Hoje, 0 conhecimento que faz girar 0 "mundo" esta 
contido nos designados sistemas abstratos (baseados no conhecimento 
cientifico e tecnologico). A comunidade e a familia enquanto meio 
socializante compete agora com os media e com a internet. 0 f1.uxo de 
conhecimento deixou de ser unicamente descendente dos mais idosos 
para os mais jovens e passou a ser multidirecional. Vivemos numa 
"nuvem" de conhecimento, de indole diversa, pobremente auditada 
no que respeita a sua importancia e pertinencia como elemento 
socializante. Ha muitos aspetos positiv~s resultantes da "nuvem" de 
conhecimentos, a qual pode conferir algum equilibrio e democraticidade 
nas relac;:oes intergeracionais . Porem, se usada sem criterio, se nao for 
complementada pelas relac;:oes pessoais face a face e pelos padroes de 
cultura, que conferem continuidade existencial e sentido de pertenc;:a, a 
"nuvem" pode antes cegar ao inves de iluminar. Em concreto, 0 desejavel 
e que se passe de urn tempo em que os avos ensinavam os netos para urn 
tempo em que todos aprendem com todos, sem esquecer a gerac;:ao dos 
pais de que falaremos a seguir. 

Por fim, as dificuldades acrescidas da gerac;:ao dos pais, conhecida na 
literatura por gerac;:ao "sandwich". Aos pais incube a dificil missao de 
desempenhar papeis de familia de orientac;:ao (com os seus pais) e de 
familia de procriac;:ao (com os seus filhos); cabe-Ihes 0 papel de mediac;:ao 
no plano dos afetos, das normas e dos apoios materiais. Dependem de 
forma cada vez mais intensa do apoio dos avos na educac;:ao dos filhos 
mas, frequentemente, en con tram dificuldades em conciliar expectativas 
e metodologias educacionais distintas. Por outr~ lado, a gerac;:ao dos pais 
e a mais afetada por fenomenos de desestruturac;:ao da familia, como 0 

desemprego, 0 divorcio, a monoparentalidade, a parentalidade tardia e a 
autonomizac;:ao dos filhos tambem tardia. Urn exemplo concreto resulta 
das situac;:oes de divorcio em que a guarda dos filhos fica entregue a urn dos 
progenitores, ficando a relac;:ao das crianc;:as enfraquecida com a familia 
do progenitor a quem nao foi concedida a guarda dos filhos. Conhecida 
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par gera~ao "sandwich" numa alusao a sua situa~ao mediadora entre 
a gera~ao dos seus pais e a gera~ao dos seus filhos, em nossa opiniao, 
dada a dificuldade da sua missao, far-se-ia maior justi~a se antes fosse 
designada par gera~ao "entada". Fica a proposta. 

Em sintese, na p6s-modernidade, malgrado todas as mudan~as 
verificadas na sociedade, a missao ultima das rela~6es intergeracionais 
mantem-se no essencial, continuando a ser urn meio de partilha de afetos, 
de valores e de bens materiais. 0 que muda sao as exatos contornos 
dessa partilha (em grau e em especie) e as circunstancias societarias que 
a envolvem e que enformam as rela~6es familiares (Figura 1) . 0 sinal 
mais das rela~6es intergeracionais deriva da existencia de mais gera~6es 
(verticaliza~ao), de uma maior intensidade das rela~6es (tambem 
potenciada pela eleva~ao geral da qualidade de vida), da maior longevidade 
das rela~6es av6s/netos que podem alcan~ar duas au tres dezenas de 
anos (Bernal, 2007) e de urn certo equilibria e varia~ao dos contextos 
socializantes, que promove uma maior partilha do conhecimento. 0 
sinal menos deriva sobretudo dos condicionalismos demograficos e da 
relativa falta de controlo sabre as conteudos socializantes. Cabe a cada 
gera~ao envolvida encontrar a tempo e a espa~o necessaria para manter 
a coesao das rela~6es intergeracionais as quais, no meu ponto de vista, 
sao a mais eficaz e segura meio de inclusao social na atualidade. 

No contexto tradicional 

horizontalidade, men or diferencia,ao dos 
contextos socializantes e das expectativas. 

maior numero de relac;:6es, menor intensidade 
das mesmas . 

sentido da acc;:ao socializadora predominan te
mente descendente. 

afectos e valores partilhados espontaneamen
te no ambito do apoio instrumen tal 

U) 

'@ 
r:: 
o 
'0 
~ 
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No contexto da p6s-modernidade 

vertilidade, maior diferencia,ao dos contex· 
tos socializan tes e das expectativas. 

menor numero de relac;:6es, maior intensidade 
das rnesmas. 

g;o 
Q) efeito de "nlivem" socializadora envolvendo ..., 

..8 todas as gera,6es. 

'" l:g afectos , valores e apoio instrumental parti-
~ Ihado de forma independente, logo a sua ar
~ ticulac;:ao careee de ser social mente pensada e 

construida. 

Figura 1 - Evolu,ao das rela,bes intergeracionais familiares 

EV1DENCIAS PARA A PRATICA 

Cuidados a observar no sentido de fortalecer as rela~6es 

intergeracionais familiares . 

1. As trocas intergeracionais quando possivel devem ser comp6sitas, 
isto 12, devem ser simultaneamente afetivas, normativas e 
instrumentais. 
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2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
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No seio da familia deve ser promovida a entreajuda em tarefas 
simples, por vezes meramente simbolicas, mas geradoras de 
cumplicidades e de lac;:os para 0 futuro, como por exemplo: ajudar 
os irmaos mais novos a vestir-se; aos sabados de manha levar 0 

pequeno-almoc;:o aos pais; acompanhar os avos no passeio de fim 
de tarde. 

Manter 0 habito de celebrar em familia datas e acontecimentos 
significativos, como aniversarios, festividades, etc .. 

Valorizar e promover a memoria da familia pois nela se podem 
encontrar elementos orientadores para a gestao dos afetos e 
para a normatividade das relac;:6es. Filmes, fotografias , cartas, 
documentos oficiais, objetos antigos, entre outros, podem ser 
usados com este fim. 

Prom over a partilha de codigos e dos meios comunicacionais, os 
tradicionais e os pos-modernos. 

Estimular 0 habito de abordar em conjunto os problemas e as 
dificuldades que eventualmente surjam no seio familiar. 

Recorrer a programas de terapia familiar quando se sentir que isso 
podera ser Util. 
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