Entrevista Irmã Veroni Medeiros – O papel
dos avós no desenvolvimento infantil
Carinho, amor, atenção, brincadeiras, valores e
histórias são essenciais para que a criança tenha
um bom desenvolvimento e seja feliz. Todos da
família e da comunidade devem dar
oportunidades para as crianças, principalmente
os avós, que são pessoas com muita
experiência, conhecimento e acolhimento para
dar. Para falar sobre o assunto, convidamos Ir.
Veroni Medeiros, Educadora e Assistente Técnica
da Coordenação Nacional da Pastoral da
Criança.
Entrevistado: Ir. Veroni Medeiros
Educadora e Assistente Técnica da
Coordenação Nacional da Pastoral da
Criança

Qual é o papel dos avós nas
famílias de hoje?
Os avós exercem um importante papel na vida das famílias, eles são elo para unir
e fortalecer a família. Normalmente, eles conhecem a história da família e sabem
muito sobre os pais, os tios, os primos, sabem contar lindas histórias, conhecem
os costumes diferentes e são exemplos de outras gerações.

Quais são os ensinamentos e valores que as crianças
podem aprender com os avós?
Um grande ensinamento é a paciência dos avós com os netos. Eles ensinam a
valorizar os pequenos gestos como agradecer, pedir licença, pedir desculpas, ser
fraterno e solidário com as pessoas.

Quais são os benefícios que os avós oferecem para os
netos e que são importantes para o desenvolvimento
infantil?
O envolvimento dos avós com os netos aumenta o desempenho escolar, favorece
a auto estima, as crianças se tornam mais atenciosas, aprendem o gosto pela
leitura e desenvolvem o imaginário criativo através das histórias contadas pelos
avós.

E como os avós são favorecidos por essa convivência com
os netos?
Os avós também ficam mais saudáveis, pois ativam sua mente, a capacidade de
amar e de se relacionar, de olhar a vida com esperança e amor. A convivência
com os netos afasta o risco de depressão, dá maior agilidade, ajuda a ficar mais
ativo, a vida ganha mais sentido para os avós.

Qual é a influência dos avós no desenvolvimento do
vínculo afetivo dos netos pequenos?
Os avós exercem grande influência no desenvolvimento do vínculo afetivo na vida
dos bebês e das crianças, pois são exemplo de proteção e amor, ensinam o
respeito pelos mais velhos, são um baú de experiência e ajudam a fabricar os
próprios brinquedos. Dedicam tempo para brincar e conversar com os netos,
ensinam músicas antigas e contam belas histórias.

Quais são as atitudes dos avós que não contribuem para a
boa convivência com os netos e com os pais?
Estão relacionadas a falta de diálogo sobre educação, saúde e alimentação que
os pais oferecem aos filhos. A não observação dos limites estabelecidos e
combinados com as crianças pelos pais, o jeito de educar dos avós pode gerar
conflitos por causa dos diferentes pontos de vista.

Como a família deve proceder quando os avós estão
longe?
Mesmo distantes, em outra cidade ou país, a família deve manter contatos
permanentes, seja por telefone, WhatsApp, Skype, ou até mesmo por cartas.
Organizar com as crianças as visitas dos avós e esperá-los com muito amor deixa
a criança mais feliz e os avós também.

No caso de avós falecidos, como a família deve orientar as
crianças?
É muito importante a família conversar com as crianças sobre a morte. Este
cuidado evita graves problemas emocionais no futuro. É preciso falar que a vovó
ou o vovô não está mais conosco, mas ficarão as lembranças e as histórias.
Também é preciso que a mãe ou o pai contem histórias das coisas que os avós
gostavam de fazer, onde moravam, que festas participavam, em que
trabalhavam, qual igreja frequentavam, essas histórias ficam na mente e no
coração das crianças.

Qual é a importância dos avós contar e ler histórias para
os netos?
Os avós tem uma mina de ouro de conhecimento acumulado, eles sabem contar
histórias como ninguém, pois tem uma riqueza de experiências e de sabedoria
que atingem o coração das crianças. Quando os avós contam ou leem histórias,
as crianças ficam atentas, observam cada detalhe e amam ouvir as histórias
contadas das gerações passadas.

Que outras orientações sobre a convivência harmoniosa
entre as gerações a senhora tem para nos passar?
O Papa Francisco recorda que o testemunho de oração dos avós se torna um
grande dom para a igreja. Em muitas situações as crianças aprendem as
primeiras orações no colo dos avós e isso é muito bonito.
Entrevistado: Jenifer Lopes
Pastoral da Criança do Estado de Goiás

Qual é a importância dos avós na vida de uma criança?
Minha avó é tudo pra mim e meu avô também. Eles cuidam do meu filho como
bisavós e viram crianças perto deles, pois voltam a jogar bola e até a pular
amarelinha. O meu avô estava rolando no chão esses dias com o meu filho. É
muito gratificante esse amor que eles passam.
Entrevistado: Ir. Veneranda Alencar
Coordenadora Nacional da Pastoral da Criança

Como os avós podem ajudar no desenvolvimento dos
netos?
O Papa Francisco disse recentemente que os avós são um tesouro na família, é
importante cuidar dos avós, amá-los e fazer com que conversem com as
crianças. É por isso que a Pastoral da Criança incentiva muito a relação

harmoniosa entre pais e avós no cuidado, na transmissão de valores e na
educação integral das crianças.
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