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Tema: 

“Crianças na contemporaneidade:  
seu mundo e perspectivas” 



Objetivo do grupo 



Nos encontros mensais busca-se através de leituras e 
observação crítica de textos: 

 

 discutir temas e questões significativas no campo da 
psicologia infantil e da adolescência (atuais e interface 
com  a neurobiologia). 

 

 promover discussões e aprimoramento de práticas 
clínicas, na escuta, reflexão e vivência do terapeuta. 

 

 ampliação para diferentes contextos da clínica social e 
educacional em seus aspectos interventivos e/ou 
preventivos. 

 





 Os avós na contemporaneidade 
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Ao longo do processo de envelhecimento 
algo se mantém apesar das mudanças: a 

criança que sempre existiu e está presente 
na essência de cada um precisa ser 

resgatada. 



Como parte da maturidade criativa, na 
relação com os netos, o passado retorna 

habitado, ressignificando a vida... 



 Os avós hoje 

 



 Sabedoria da vivência de tantos anos 

 

 Portadores da noção de origem e 
transmissores da ancestralidade 

 

 Abertura  para novos conhecimentos 

 

 Disposição para aprender de novo 



Pais e avós aliados no processo de criação de suas 
crianças ... 

 

 Observando limites 

 

 Disponibilizando-se à escuta 

 

 Redescobrindo no tempo, as brincadeiras de 
outrora 

 



 Avós e netos aprendem e ensinam uns aos 
outros. 



Cabe aos avós : 

 

 validar os pais que os filhos se tornaram 

 

 resgatar memórias antigas 

 

 relatar aos netos as crianças que os pais 
foram – assim, trocas afetivas e cognitivas 
tão importantes acontecem ... 



Avós – base emocional necessária 

 

 Momentos de grande sofrimento 

 

 Falta de estabilidade familiar 

 

 Reorganização frente à nova realidade 

 

 Na ausência dos pais são provedores 
financeiros, e cuidadores responsáveis por 
seus netos 



Medida importante a ser descoberta, nesta 
preciosa relação:  avós como cuidadores 

dos netos. 



Avós  não são pais  

 

Atenção aos seus próprios limites ... 

 

Como ajudar e não invadir ou ser 
invadido 

 



                    Pais e avós  

Cada um tem seu lugar e papel: 

 

 avós deveriam ser só avós, sem ter as 
responsabilidades dos genitores 

 

 pais exercendo a parentagem e permitindo 
que os filhos tenham a presença de  pais e 
de avós 

 

 



Sistema familiar torna-se saudável, 
propiciando uma aliança  mútua de respeito 

apoio e validação. 

Estabelecendo-se um diálogo entre 3 
gerações: passado, presente e futuro. 

 



 Pires (2015) voteridade – oportunidade 
de trocas afetivas, simétricas e saudáveis 
à medida do desejo e das possibilidades 

de cada um. 



Os avós mostram aos netos que os picos 
das montanhas existem, mas sempre cabe 
aos pais mostrar como se deve chegar lá. 

 
(provérbio chinês) 


