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AS CARTOGRAFIAS JOVENS BRASILEIRAS E AS FAMÍLIAS AVOTERNAIS 

O cenário de cartografias de famílias pobres do estado da Paraíba revela que muitas vezes as avós 

assumem o papel de cuidadoras dos netos através de uma adoção informal em consequência dos 

desejos juvenis sem precauções. Os corpos ausentes de homens e mulheres jovens viçosos, que não 

reconheceram os seus filhos, ou reconheceram e em seguida abandonaram, são corpos afirmadores de 

sua individualidade e de seus projetos sociais e negadores do seu vínculo familiar conjugal e/ou 

consanguíneo. O sentido de suas vidas está consubstanciado na vida hedonista e no culto à vida pública. 

Para isso, os corpos enrugados femininos são corpos domésticos, que cuidam e não são cuidados, se 

submetem às demandas familiares em detrimento de seus projetos pessoais, são hiperesponsabilizados 

pela vida de três gerações.  O estudo sócio-antropológico sobre avós cuidadores de netos mostrou que 

para a maioria das gerações jovens, os ex-amores , os ex-filhos e a trama familiar, com todas as 

responsabilidades que estes impõem, negam a individualidade desses homens e mulheres no seu devir 

orgástico. Neste cenário hipermoderno e pobre, os corpos enrugados cuidam, os corpos viçosos gozam 

e desconhecem o mundo adulto das responsabilidades. A experiência dessas famílias populares 

brasileiras dá visibilidade a um cenário de redefinição dos papéis geracionais nas famílias. Os estudos 

sobre juventude e as outras identidades etários são de fundamental importância para a compreensão 

das políticas identitárias que se anunciam e se apresentam como dispositivos de verdade pela cultura 

das mídias. Os estudos sobre identidades etárias, bem como os estudos de gênero, são fortes 

mediadores na investigação dos processos de descolonização das experiências sociais contemporâneas 

na vida pública e na vida privada, investindo assim em micropolíticas anunciadoras da heterogeneidade 

dos lugares geracionais e de gênero e de novos devires juvenis, etários, de gênero e familiares na 

sociedade hipermoderna.  
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