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Apresentação
Quem nunca ouviu os ditados “ser avó é ser mãe com açúcar” ou “ser avô é ser
pai duas vezes”? Sem dúvida, a convivência com avós é muito importante para o
desenvolvimento das crianças, pois possibilita sua contextualização como pessoa
que pertence a uma história, a uma família. São os avós os detentores das memórias
familiares e esse contato possibilita maior socialização dentro do núcleo familiar, o
primeiro grupo social ao qual todos são inseridos.
Os avós têm sabedoria e experiência reconhecidas
socialmente. Pesquisas comprovam que o equilíbrio
emocional depende também de a criança conhecer sua
história e saber de onde ela vem. Assim, ela recebe mais
estímulos, amplia seu repertório e aprende a conviver em
um ambiente distinto, com pessoas diferentes. Por entender
a importância da influência dos avós no desenvolvimento
infantil, esta publicação traz informações para ajudar avós
e pais a manterem uma relação saudável com seus netos
e filhos.
A contemporaneidade vem impondo transformações
sociais e tecnológicas acentuadas. Nos relacionamentos
interpessoais, porém, ainda que acompanhem tais
mudanças, existem aspectos que se mantêm tradicionais,
como: afeto, respeito, hierarquia, entre outros valores
morais. E a saúde desses relacionamentos depende muito
da postura de todos os envolvidos.
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Sem dúvida a relação entre avós e netos está mudando, até porque o estilo de vida dos
idosos é bem diferente daquele antigo estereótipo de velhinho frágil, delicado e de
cabelos brancos. Hoje, eles estão praticando esportes, participando de aulas de dança,
informática, viagens em grupo, e seu repertório se amplia favorecendo a relação com
os netos, proporcionando ricas trocas de experiências.
Dessa forma, é fundamental que os pais tenham uma relação de respeito, sinceridade e
delicadeza com os avós de seus filhos. Quando a criança convive com eles, amplia sua
noção de família e ganha a oportunidade de conhecer os mais velhos e de aprender a
respeitá-los. Em algumas famílias, tudo é harmonia. Em outras, existem discordâncias
ferozes entre pais e avós. Na maioria, aparecem situações de tensão – normais em
qualquer relacionamento e que precisam ser administradas por ambas as partes.
A questão é que a maneira de criar uma criança muda muito de uma geração para
a outra e as divergências costumam causar conflitos. Conselhos não faltarão. Caberá
à mãe ou ao pai expor seu ponto de vista num tom cordial antes de deixar a raiva
tomar conta. Uma opção é, com delicadeza, fazer afirmações como: “O médico disse
para alimentá-lo assim”. É importante os pais lembrarem que cuidarão do filho da sua
maneira e que a palavra final sempre caberá a eles.
São essas e outras orientações – da gravidez ao primeiro ano, na primeira infância,
mitos e verdades e dicas de ouro – que esta publicação pretende apresentar a você,
vovô ou vovó, que busca acompanhar bem de perto o crescimento de seu neto. Esperamos que aprecie a leitura e que as sugestões aqui apresentadas sejam úteis para
o seu dia a dia.
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da gravidez
ao primeiro ano
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Da gravidez ao primeiro ano
a gestação
Durante a gestação, a participação da família é sempre bem-vinda, inclusive dos
avós paternos e maternos. É um momento em que tudo gira em torno da pessoinha que vai nascer. Então, é importante
que os avós participem também dos
preparativos com enxoval, chá de bebê
e cursos, como os que existem especificamente para gestantes, pais e avós. Mas
tudo isso precisa passar pelo crivo do
bom senso e do tipo de relacionamento
existente entre as pessoas da família.
Os avós, por sua vez, não precisam ter
medo de manifestar suas opiniões. No
entanto, é importante que percebam as
reações aos seus comentários. Se não forem favoráveis, o melhor é se calar, a menos que seja uma situação extrema, em
que a criança esteja em risco. Para ajudar de modo correto, os avós devem se
adaptar o máximo possível aos métodos
adotados pelos pais. Em certas ocasiões,
é mais eficaz agir do que sugerir. Desde
que os espaços de cada um dos envol-

vidos não sejam invadidos, resultado de
uma relação saudável e bem estabelecida, esse auxílio pode ser bem-vindo e
construtivo.
Então, como os avós devem participar
da vida do neto ainda na gestação? Que
tipo de participação podem ter, principalmente as vovós? No momento de espera, os avós podem ajudar nos preparativos para a chegada do bebê. Nesse
sentido, a experiência e a tranquilidade
de já ter vivenciado o processo podem
dar aos pais, especialmente às mães, o
conforto e o apoio necessários para que
a gravidez seja uma etapa prazerosa e de
fortalecimento de laços. Ouvir, acolher,
acompanhar e participar são meios de
ajudar o casal no nascimento do filho e
na construção de sua nova família.
No momento da chegada do bebê, é importante que os avós deixem o protagonismo para os pais, para que a construção da identidade da nova família tenha

características próprias. Mais uma vez o
papel dos avós tem que ser avaliado, no
sentido não de imposição, mas do aconselhamento respeitoso e sensível. É preciso perceber o momento de atuar e o
momento de observar. A construção de
uma relação saudável entre pais e filhos
só é possível se existir autonomia e autoria de ação das decisões. Uma atuação
sensível, por parte dos avós, ajuda a consolidar esse vínculo.
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Da gravidez ao primeiro ano
deixando a filha ser mãe
Para que mãe e filha vivam em harmonia,
é importante que a avó materna perceba
que ela está passando por uma nova fase
e, como todas as novidades da vida, exige trabalho e autoconhecimento e uma
transformação interna para a mudança
de conceitos e comportamento. Aí é imprescindível que a avó dê espaço e suporte para sua filha se descobrir e se
desenvolver em sua nova condição.

A relação de afeto, cumplicidade e carinho entre avós e netos marca a vida da
criança, com lembranças positivas da infância. A avó é aquela que conta histórias
da família, de quando a mãe era criança,
de como era a vida em outros tempos. É
uma referência importante para o pequeno, que, se não for exercida pelos avós,
provavelmente será por outra pessoa da
família ou um amigo muito próximo.

Os papéis de pais e avós são muito distintos e se isso ficar claro na família, desde a
gestação, a criança saberá discernir o que
pode e o que não pode. O papel dos avós
é o de curtir a criança. O passeio à casa da
avó deve ser uma festa para o neto. No entanto, o que tem acontecido é que cada
vez mais as avós têm assumido o papel da
mãe. Por conta da necessidade de trabalho
das mulheres, muitas avós tornaram-se a
segunda mãe das crianças e aí a relação fica
confusa. A avó fica responsável pela educação, pelos limites e pelas regras, o que
gera confusão na cabeça dos pequenos.

Outra função da liberdade permitida pelos avós é aliviar a carga de tensão que
existe no processo educacional. Educar
não é uma tarefa fácil, nem para os pais
nem para as crianças. Os pequenos não
podem conviver exclusivamente com
pai e mãe, onde tudo é proibido e as regras são, na maioria dos casos, mais rígidas. A presença dos vovôs e vovós serve
para relaxar pais e filhos.

seguro, uma referência de serenidade e
experiência. O avô ou a avó amiga não
julga as atitudes da criança, e sim dá
colo, dá conselho. Já na adolescência,
os jovens, muitas vezes, buscam o apoio
dos avós em questões delicadas desse
período da vida e contam segredos que
nem sempre contam para os pais.

Quando a relação de avós e netos é regida por essa amizade incondicional, a
criança verá essa pessoa como um porto
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Da gravidez ao primeiro ano
O papel dos avós
Pode-se dizer que os avós têm alguns papéis fundamentais na
formação das novas famílias, de apoio, preservação da história
e de valores e de continuidade das tradições familiares, construindo e reconstruindo a identidade familiar e estabelecendo
um elo entre o passado e a contemporaneidade.
Pensando nessas funções e nos desafios que as gerações se colocam, é interessante saber o quanto existe de distância entre
as vivências de avós e netos. A chegada da tecnologia afeta a
configuração das relações, já que as possibilidades de comunicação e informação se multiplicaram e o acesso ao mundo
se ampliou, derrubando barreiras geográficas e temporais.

das relações não depende do uso da tecnologia, pois a essência dos relacionamentos continua sendo a interação humana.
O que acontece é que o uso dessas novas ferramentas tecnológicas possibilita uma ampliação de contato, como uma extensão do próprio corpo, num constante processo de ressignificação do espaço-tempo.

Nesse sentido, os avós, para exercerem bem suas funções, precisam entender que existem outros elementos no mundo atual
e que essas ferramentas estão disponíveis para serem usadas
na construção de uma nova forma de se relacionar. Por outro
lado, os pais, que fazem a conexão entre as gerações, precisam também entender as dificuldades de entrada no mundo
virtual e respeitar o tempo para que isso ocorra, mantendo a
essência da convivência saudável.
Cada vez mais se vê essas diferenças se diluindo e a inovação
se torna mais presente. É importante ressaltar que a qualidade
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Da gravidez ao primeiro ano
amamentação
Um dos períodos em que as avós têm
mais influência sobre as novas mães é o
da amamentação, que ocorre no primeiro
ano de vida do bebê. E a maioria das avós
reconhece a importância do aleitamento
materno, estimula e incentiva essa prática.
Muitas vezes elas até auxiliam nos afazeres
domésticos e cuidados com o bebê e fornecem boas informações sobre os cuidados
com a criança, além de compartilharem
experiências valiosas para ajudar no desempenho da tarefa de ser mãe.
O período da amamentação é um dos
mais importantes para o desenvolvimento do bebê, pois o aleitamento materno
é recomendado pelo menos até que a
criança atinja seis meses de idade. O ato
de amamentar pode ser complexo, principalmente no início, o que demanda apoio
de familiares, especialmente das avós, que
auxiliam não só na condução de qual a melhor forma de segurar o bebê, por exemplo,
mas no apoio emocional à mãe que está vivendo um momento novo de sua vida.
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primeira infância
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Primeira infância
Apoio e preservação da família
Primeira infância é o período que vai desde a concepção do bebê até o momento
em que a criança ingressa na educação
formal, e engloba a gestação, o parto
e os primeiros anos de vida. É considerada uma fase muito importante para o
desenvolvimento da criança, já que as
experiências dessa época são relevantes
para o resto da vida. Pesquisas mostram
que mesmo os acontecimentos durante
a gestação e enquanto o bebê é pequeno, quando ainda não sabe falar e nem
tem memória apurada dos fatos que
acontecem à sua volta, são importantes
para o desenvolvimento infantil.
Nesse período ocorre o crescimento físico, o amadurecimento do cérebro, a
aquisição dos movimentos, o desenvolvimento da capacidade de aprendizado,
a iniciação social e afetiva, entre outros,
e cada um desses aspectos é interligado
com os demais e influenciado pela realidade na qual a criança vive. É nesse momento, quando os pais precisam equili-

brar vida profissional e doméstica, que a
presença dos avós pode ser demandada
com mais frequência.
Assim, de novo, a sensibilidade em colocar limites e oferecer disponibilidade
precisa ter um cuidado para que nenhuma das partes da relação se sinta
desconfortável. E, cada vez mais, com a
extensão da vida profissional dos pais,
é comum ver os avós atuando mais
ativamente na vida dos netos, já que
muitos possuem horários mais flexíveis.
Dessa forma, é importante manter as
funções de apoio e preservação da família, sabendo discernir as funções de cada
um. O básico em todas essas relações é o
respeito pelo momento de vida de cada
um e a necessidade de se levar em conta que sempre existem sonhos e expectativas a serem preservados, em todas
as idades. É uma verdadeira arquitetura
de relacionamento, que precisa buscar a
harmonia de formas e estruturas.
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Primeira infância
bom senso e diálogo
Saber como participar da vida dos netos, seja
em qualquer contexto, demanda uma boa
dose de bom senso. Saber dialogar de maneira
educativa e construtiva com os netos e filhos
e noras ou genros traz benefícios que ficarão
gravados na memória afetiva de todos. Uma
conversa franca e tranquila será necessária
para chegar à solução de qualquer problema.
Lembrar os momentos felizes e divertidos que
os pais passaram ao lado dos avós, fazendo
tudo aquilo que lhes era proibido e que, no
entanto, não lhes fizeram mal nenhum, é um
grande passo para melhorar os relacionamentos familiares.
Pesquisas mostram que quanto melhores forem as condições para o desenvolvimento durante a primeira infância, maiores são as probabilidades de que a criança alcance o melhor
do seu potencial, tornando-se um adulto
mais equilibrado, produtivo e realizado. Tamanha importância tem essa fase da vida que
mostra o quão imprescindível é manter um
bom relacionamento interpessoal familiar, e
isso inclui os avós e demais familiares.
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Primeira infância
Evitando conflitos

Benefícios de uma boa
relação com avós

Quando a proximidade é cotidiana, o surgimento de divergências pode ocorrer com certa frequência, porém
é importante que pais e avós tenham bem definidos os
papéis de cada um, sabendo respeitar as opiniões e decisões. Aos pais cabe aceitar a sabedoria dos avós e os
mesmos devem respeitar a autoridade dos pais. Assim,
um acordo não será tão difícil de ser alcançado, já que o
objetivo é o benefício da criança.

Além da socialização para as crianças, esse contato com
as figuras do avô e da avó marcam a memória afetiva
de pessoas de todas as idades. Há outro aspecto, o do
ponto de vista dos avós. Para eles, participar de perto
da vida dos netos lhes traz um grau de importância e
troca afetiva, o que significa novo sentido para sua vida
e valorização social.
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mitos e verdades

Bebê que mama no peito não precisa de água? Sujeira ajuda a criar anticorpos? Pedaço de linha ou algodão na testa
acaba com o soluço? Essas e outras dúvidas do tempo da vovó, mas que ainda permeiam o presente, foram selecionadas para ajudar você a distinguir o que é mito ou verdade.
O recém-nascido tem sede e precisa
tomar água
Mito. O leite materno já contém água
suficiente em sua composição para hidratar o pequeno, pois é o alimento mais
completo que existe. Provê todos os nutrientes necessários para o crescimento
e desenvolvimento dos recém-nascidos
até os seis meses de vida. Por isso, não é
preciso oferecer mais nada à criança durante esse período.
Bebês não devem tomar chás
Verdade. Assim como a água, o mesmo
vale para chás (erva-doce, camomila e
cidreira), que não devem ser ofertados a
bebês pelo menos até os seis meses de
idade. Eles são basicamente o mesmo
que a água comum, podendo interferir
na aceitação do leite.

Doces deixam as crianças agitadas
Mito. As guloseimas que as crianças tanto gostam, e que são cheias de calorias,
não têm o poder de deixá-las agitadas,
com exceção do chocolate que contém
cafeína na sua composição e pode servir como um estimulante. Na verdade, o
efeito do açúcar no cérebro da criança é
contrário, pois é um sabor conhecido dos
pequenos e pode servir como calmante,
mas deve ser evitado.
Pano quente alivia as cólicas do bebê
Verdade. Aquecer a barriguinha do
bebê traz conforto. Esquente um pano
a ferro ou opte por uma bolsa de água
quente. Tome cuidado para não esquentar demais e nunca encoste a superfície
quente direto na pele da criança. Envolva-a em um pano. Em lojas de artigos
para bebês há bolsas térmicas de gel
apropriadas para recém-nascidos.
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mitos e verdades

Sujeira ajuda a criar anticorpos
Mito. Sujeira faz mal, principalmente até
os dois anos de idade, período em que a
criança ainda é imunologicamente deficiente. Por isso, o ideal é sempre manter
a criança em locais limpos e bem arejados, e evitar areias de parquinhos que
podem ser foco de doenças tropicais,
por exemplo. Além disso, seguir hábitos
de higiene saudáveis evita a contaminação por doenças.
Colocar um pedaço de linha ou de algodão na testa do bebê acaba com soluço
Mito. A origem da simpatia é desconhecida. A linha ou chumaço de algodão na
testa serviria apenas para desviar a atenção do bebê e o soluço passar, da mesma forma repentina como apareceu. Os
soluços são espasmos involuntários do
diafragma, músculo responsável pela

respiração. Acontecem quando os bebês mamam rápido demais e engolem
ar junto com o leite. Não é preciso tomar
qualquer providência, mas também não
há mal nenhum em aplicar o método.
Pasta d’água acaba com brotoejas
Verdade. A brotoeja é uma erupção
cutânea que afeta bebês e crianças pequenas. É causada pelo suor abundante e pode ocasionar coceira, deixando a
criança muito irritada. O problema pode
ser tratado com pasta d’água, receita do
tempo da vovó, que melhora a irritação
de forma rápida e faz com que as brotoejas diminuam.
O bebê não pode sair de casa antes de
sete dias
Mito. O “mal-de-sete-dias” era o termo
usado para duas doenças que acome-

tiam bebês, antigamente, nos primeiros
dias de vida: o tétano umbilical, por falta de higiene nos instrumentos do parto; e a doença hemorrágica, por falta de
vitamina K, que ajuda na coagulação do
sangue. No entanto, hoje, é rotina as maternidades aplicarem uma dose de vitamina K nos bebês, logo após o parto.
Se a criança envesgar os olhos e pegar
vento pode ficar assim para o resto da
vida
Mito. Até os quatro meses, é comum o
bebê apresentar um pequeno desvio no
olhar, pois ainda não consegue controlar totalmente o movimento dos globos
oculares. Nenhum vento o deixará assim
para sempre. Caso esse desvio persista,
procure logo um oftalmologista, pois,
quanto mais cedo, mais fácil será para resolver o problema.
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dicas de ouro

Sabe aquelas dicas preciosas, do tempo da vovó, que não podem deixar de ser compartilhadas? Então, selecionamos
algumas para apresentar neste capítulo e ajudar você a melhorar seu relacionamento familiar, interagir com seu neto
da melhor maneira possível, facilitar a convivência familiar e promover, assim, um ambiente de muita harmonia, onde
todos são, de alguma forma, beneficiados.

• Se precisar dos avós para cuidar

das crianças de vez em quando,
confie na relação direta entre
eles e procure não trazer muitas
orientações e restrições.

•

Os avós também devem fazer
sua parte, procurando se informar
sobre novos padrões de comportamento, métodos de educação e
tratamentos de saúde.

• Quando acontecer algum desen-

tendimento, respire fundo e deixe
a discussão para um momento em
que a criança não esteja presente.
Isso garante uma convivência pacífica e saudável entre todos.

• Se a criança costuma ficar to-

dos os dias na casa dos avós,
os limites devem ser mais bem
delimitados. Convivendo cotidianamente com o neto, os
avós podem se sentir mais
livres para aplicar seus próprios métodos de criação,
o que pode chatear os
pais. Mais uma vez,
uma conversa franca e
tranquila será necessária para chegar à solução.
Lembre-se dos momentos
felizes e divertidos que você
mesmo passou ao lado dos
seus avós.
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Brinque com seus netos
Invista uma parte do seu tempo em brincar com as crianças.
Brincar é um momento precioso para conhecer e curtir seus
netos. Perder, dividir e esperar são algumas das coisas que
você vai poder ensinar a eles enquanto conquista sua confiança e amizade.
Escute o que os netos têm a dizer
Seus netos são de uma nova geração e muita coisa mudou. Por
isso é bom escutar o que eles têm a dizer. Ouça os argumentos
das crianças e tente ser flexível, entender o lado delas. Isso ajuda a
criar o diálogo e construir uma relação de confiança entre netos e
avós. Mas saiba sempre que a posição final é sua e, se discorda do
ponto de vista dos netos, pode e deve impor sua palavra.
Use apenas a força da voz
Nada de bater nos netos! Isso não educa, assusta! Aprenda a
falar com força para se impor aos seus netos. Você pode colocá-los de castigo, mandá-los para o quarto ou tirar algo que
gostam de fazer. Punir não é errado, mas, agredir, sim.

ambiente familiar, a maioria das crianças desconhece as letras
das cantigas de roda e as antigas brincadeiras, que foram substituídas por jogos eletrônicos, computadores e televisores.

Resgate brincadeiras antigas
Resgatar brincadeiras antigas é uma tarefa típica de um avô ou
uma avó. Essa atividade é de suma importância para o desenvolvimento físico, psicológico e intelectual da criança. Hoje, no

Ensine-os a poupar
As crianças devem aprender os princípios éticos associados ao
dinheiro desde muito cedo. É importante ensinar às crianças
a melhor forma de se relacionarem com o dinheiro, para que
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saibam ganhar, poupar, dar, gastar, investir e - mais importante de tudo - serem felizes com ele. E essa é uma boa
oportunidade para os avós: ensinem seus netos a relacionarem-se bem com o dinheiro.
Conte histórias
O ato de contar histórias ajuda a aguçar a imaginação das
crianças, desperta a criatividade e contribui para que elas
vejam a vida de uma forma diferente. Além disso, resgata as histórias familiares. Essa, sem dúvida, é a tarefa ideal
para avós, os principais detentores da memória familiar.
Cabe a eles repassar essas histórias, fortalecendo relacionamentos e aproximando gerações.
Ensine tradições familiares
Os avós podem ser o elo entre parentes distantes ou para repassar e resgatar tradições familiares, ajudando os netos a se
localizarem na própria história, na própria árvore genealógica.

populares em outros tempos. O contato com outras realidades
pode, sim, ser bastante proveitoso.
Tente entender um pouco do universo da criança
É importante saber do que a criança fala e não ignorá-la. Se os
netos já têm alguns gostos específicos, é essencial procurar saber
quais são essas preferências, quais as tendências para a idade. Se
você vai comprar um presente, por exemplo, é bom que tenha
uma ideia do videogame ou do DVD que ele vai gostar.
Promova o bom relacionamento familiar
Conversem com os pais, troquem ideias, partilhem experiências e
dificuldades, façam programas em família e a sós, apoiem-se mutuamente. Um bom relacionamento entre pais, avós e netos é benéfico para todos. Sejam avós fantásticos!

Compartilhe um pouco do seu mundo com seu
neto
Com certeza era tudo muito diferente na infância dos avós
cujos netos nasceram há pouco. Os recursos disponíveis
eram outros. Isso não significa, no entanto, que as crianças
de hoje não podem desfrutar de brincadeiras e atividades
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criobanco
sobre o criobanco
vida. medicina.
tecnologia. saúde e
cuidados. SEGURANÇA.
ciência. QUALIDADE.
compromisso. futuro.
A fusão das palavras acima definem bem o Criobanco,
uma empresa que valoriza a vida pois acredita que está
nas pessoas o poder de transformar o mundo.
Ao longo dos últimos 30 anos, mais de 35 mil pessoas foram atendidas pelo Criobanco através dos serviços de medicina transfusional, diagnósticos onco-hematológicos,
transplante de medula-óssea e a preservação de célulastronco do sangue de cordão umbilical.
Investindo continuamente em novas tecnologias e melhorias de processo, o Criobanco atualmente possui certificações de qualidade ISO 9001 e ONA.
Com a busca incessante pela excelência em seus serviços,
o Criobanco conduz sua missão de cuidar da vida e do
bem-estar das pessoas.

Criobanco
a vida nos move

Compartilhe esse guia:
Acesse: celulastronco.criobanco.com.br
18

Créditos

uma realização
Criobanco Medicina e Terapia Celular

produção de conteúdo
Tríade Comunicação

PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO
Abner Phillip / Paola Pasolini

revisão técnica
Dra. Geisa Barros, pediatra
Dra. Ana Graziela dos Reis Pereira, psicóloga
Maria da Graça von Kruger Pimentel, psicopedagoga

19

