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Concepções sobre geração e sobre relações intergeracionais são obviamente 

elaboradas sócio-historicamente. A constituição social das gerações depende de 

valores e expectativas de conduta moral para as diversas etapas de vida, de acordo 

com determinados momentos históricos. Na pré-modernidade, por exemplo, as várias 

atividades do cotidiano eram organizadas de maneira muito parecida entre pessoas de 

diferentes idades. Foi com a modernidade que as fases da vida foram construídas. 

Segundo Ferrigno (2009), inicialmente, a infância foi instituída com a criação da 

escola. Depois, com o desenvolvimento da psicologia da adolescência, em meados do 

século XIX, é a adolescência que ganha visibilidade. Já no século XX, pelo amplo 

crescimento da população idosa e com a consequente institucionalização da 

gerontologia, a velhice torna-se expressivamente problematizada. E, mais 

recentemente, com a criação da meia idade, essa fase vem sendo concebida entre 40 e 

60 anos de idade, e aceita socialmente como uma etapa caracterizada em função de 

crises de identidade.   

Com a construção e a institucionalização das diferentes fases da vida e 

com as funções especificamente delimitadas para cada uma delas, convém 

refletirmos sobre a relação que vem sendo estabelecida por pessoas de idades 

distintas, na sociedade em que estamos inseridos. Conforme Ferrigno (2009), 

atualmente, acompanhamos um profundo distanciamento entre pessoas de 

gerações diversas.  

 

“Constatamos crianças, adolescentes, adultos jovens e adultos velhos, 

ocupando áreas reservadas como creches, escolas, oficinas, escritórios, 

asilos, locais de lazer próprios, etc. Há algumas décadas quando os 

centros urbanos não eram tão extensos quanto o são atualmente, era 

possível observar grupos de crianças ouvindo atentamente histórias 

contadas por pessoas idosas, inclusive seus avós. Todavia, o crescimento 

vertiginoso das cidades, a nuclearização da família que, por vezes, 

determinou o afastamento dos avós, a popularização da televisão, além da 

consolidação de novos valores sociais tem sido alguns dos fatores 

apontados como os mais importantes para o distanciamento das gerações 

e o consequente enfraquecimento da transmissão de conhecimentos de 
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uma geração para outra. Em nossos tempos, de modo geral, as gerações 

vivem segregadas em espaços exclusivos. O distanciamento nesse contexto 

pode ser entendido como falta de interesse pelo outro.”(p.66). 

 

De qualquer forma, apesar das dificuldades atuais para o estabelecimento de 

um convívio intergeracional efetivo, é preciso investir, de acordo com Lima (2007), 

no estabelecimento de maior interação entre diferentes gerações. Nesse contexto, 

ressaltamos a importância do desenvolvimento de discussões e de ações práticas que 

privilegiem questões focadas na organização de atividades dialógicas grupais pautadas 

em encontros intergeracionais. Pois, entendemos que tais atividades, fundamentadas 

em ações linguístico-discursivas, são capazes de promover o reconhecimento e o 

intercâmbio de papeis de diferentes atores sociais que compõem dada comunidade, 

envolvendo crianças, jovens, adultos com meia idade e idosos. 

Conforme França, Braz da Silva e Barreto (2010), a solidariedade 

intergeracional, além de diminuir preconceitos sociais frente ao envelhecimento, pode 

proporcionar melhoria da qualidade de vida de pessoas de diferentes idades. Pois 

pessoas que vivenciam aspectos positivos nas relações de apoio intergeracional 

sentem-se mais seguras em relação a si mesmas e aos outros, suportando com mais 

facilidade doenças, stress e outras situações problemáticas, próprias da 

contemporaneidade. 

Pautados nessa perspectiva, estudos indicam que a promoção de encontros 

intergeracionais oportuniza aos jovens de hoje a possibilidade de gozarem de um 

envelhecimento ativo, logo em frente, com menos preconceito e com um 

conhecimento mais propício e positivo sobre o próprio envelhecer. A aproximação 

geracional também pode produzir nos velhos maior possibilidade para reelaboração de 

suas convicções e dificuldades, desestabilizando meias verdades e (re)significando 

seus papéis sociais. (MASSI et al, 2010; SOUZA FILHO e MASSI, 2011). 

Scharfstein (1997) afirma que a identidade da pessoa idosa mantém-se 

equilibrada por meio da “transmissão” oral e escrita de valores e experiências vividas, 

a qual permite que essa pessoa resgate o papel que a constitui como testemunha dos 

relatos narrados nas suas próprias histórias. Para Bosi (2003), a função social do idoso 

é lembrar, unir o começo e o fim, ligando o que foi e o que será. O sujeito velho é a 

memória da família, da comunidade, das instituições sociais, da sociedade como um 

todo. 



 

Dessa forma, tomando a organização de atividades dialógicas como 

fundamental para a integração intergeracional, entendemos que tais atividades podem 

contribuir para a promoção de práticas sociais e de saúde de sujeitos de diversas 

idades, por meio da implementação de atividades grupais mediadas com e pela 

linguagem, nas suas modalidades oral e escrita. 

Tendo em vista esse entendimento, na cidade de Curitiba/Paraná, vem sendo 

desenvolvidas, desde 2006, as chamadas Oficinas da Linguagem. Essas Oficinas são 

organizadas anualmente pelo Curso de Fonoaudiologia e pelo Mestrado e Doutorado 

em Distúrbios da Comunicação da Universidade Tuiuti do Paraná. De um ponto de 

vista teórico-metodológico, convém esclarecer que a Oficina da Linguagem está 

fundamentada em uma abordagem que busca o desenvolvimento de práticas grupais 

com a linguagem capazes de destacar o protagonismo do sujeito que envelhece. Tais 

práticas vinculam a linguagem com a vida, em função de interlocuções significativas 

que não prescindem de contos e de histórias ensopadas de conteúdos vivenciais. Ou 

seja, as práticas intergeracionais são desenvolvidas a partir da perspectiva dialógica 

proposta por Bakhtin (1992a e 1992b), a qual nos permite compreender que é por 

meio da relação com o outro que cada um de nós se subjetiva e pode ser autor de sua 

própria história e da história da sociedade em que vive. Segundo Bakhtin (1992a, p. 

282), “a língua penetra na vida através de enunciados concretos que a realizam, e é 

também através dos enunciados concretos que a vida penetra na língua”. Por isso, 

pelo seu caráter intersubjetivo, o enunciado verbal não se limita ao sujeito que o 

expressa, mas pertence ao seu grupo social, organizado por pessoas de diversas idades 

e com diferentes funções sociais. 

Os encontros da Oficina da Linguagem são semanais, com duração média de 

noventa minutos cada, sendo possível contar com um grupo de, no máximo, 15 

participantes idosos, além da fonoaudióloga que coordena o trabalho e de alunos de 

graduação, mestrado e doutorado vinculados à formação em fonoaudiologia. Esses 

estudantes, por apresentarem idades que vão de 17 a 45 anos aproximadamente, têm 

assumido papel duplo na organização específica desse trabalho: além de auxiliarem no 

desenvolvimento das atividades, eles tem propiciado, no decorrer das Oficinas, 

discussões e embates próprios de diferentes gerações, em função do reconhecimento 

de que há perdas e ganhos em todas as etapas da vida. E, nessa direção, os alunos têm 

promovido e usufruído de encontros intergeracionais com os idosos, trazendo à tona 



questões vinculadas a preconceitos, desmistificações, dificuldades e possibilidades no 

relacionamento de pessoas de diferentes idades e com histórias diversas. 

Durante o primeiro semestre de 2011, lemos textos variados sobre a temática 

liberdade, que fora escolhida pelo grupo de idosos a partir da leitura do texto 

intitulado “Estatuto do Homem”, escrito pelo poeta brasileiro Thiago de Melo, em 

1964. Trata se de um texto poético escrito em forma de estatuto. Na última parte desse 

texto, seu autor discorre sobre o tema liberdade, abordando-a como um fenômeno que 

deveria estar efetivamente presente na essência do homem. Em função do tema 

escolhido, a fonoaudióloga e os estudantes levavam textos a serem lidos e discutidos 

pelo grupo. Tais textos eram de gêneros diversos: letras de músicas, crônicas, 

reportagens, contos. E a leitura dos mesmos promovia discussões em torno da 

temática em questão. Nessas discussões, o grupo suportou posicionamentos 

conflitantes, confrontou valores e levou seus integrantes a rever opiniões, reorganizar 

apreciações, questionar, negociar com o diferente, (re)signicar sentidos cristalizados e, 

muitas vezes, elaborar novas concepções acerca do tema. Durante esse processo, os 

idosos e os estudantes mais jovens estabeleceram relações dialógicas, a partir das 

quais se viram diante de outros e das diferenças que esses outros impõem. 

No segundo semestre, cada idoso do grupo passou a escrever textos sobre a 

temática discutida inicialmente, com o acompanhamento da fonoaudióloga e de todos 

os demais membros da Oficina da Linguagem, os quais ocuparam lugar de alteridade 

na medida em que dialogavam com as produções escritas, levantando 

questionamentos e fazendo apontamentos de aspectos textuais e formais dos textos 

elaborados. Cada idoso escrevia, apresentava seu texto para ser lido pelos outros 

participantes do grupo e, com as questões formuladas pelos outros, estabelecia um 

novo diálogo com o seu próprio texto, reorganizando a tessitura de sua produção 

escrita. Ao final do ano, com interferência de todo o grupo, após escreverem e 

reescreverem seus textos várias vezes, deram por encerrada a atividade escrita em 

torno da temática liberdade. E, em conjunto, depois de vários outros embates 

promovidos por um novo trabalho dialógico intitularam a obra: “Liberte o ‘velho que 

existe em você”.’ 

Em seguida, ainda em novembro de 2011, oito participantes da Oficina com 

idades entre 60 e 86 anos, de ambos os sexos, responderam duas questões básicas. 



 

Uma delas perguntava: “O que significa para você um trabalho intergeracional?”; e a 

outra, complementar a essa, indagava: “Você participaria de um grupo 

intergeracional?”. As respostas foram dadas oralmente pelos participantes e depois 

foram transcritas para serem apresentadas nesse texto. Com o objetivo de resguardar a 

identidade dos sujeitos participantes, eles foram identificados por números de 1 a 8. 

Cabe explicitar que esses sujeitos assinaram um termo livre esclarecido para que seus 

textos sejam apresentados nesse texto e que o mesmo faz parte de uma pesquisa 

aprovada pelo Comitê de Ética da Universidade Tuiuti do Paraná, conforme número 

102/08. 

A partir dos depoimentos que os sujeitos da pesquisa produziram em função 

das perguntas que lhes foram dirigidas, é possível afirmar que eles apresentam uma 

visão positiva sobre o desenvolvimento de atividades intergeraconais. De forma geral, 

eles tomam encontros intergeracionais como relevantes tanto para eles como para 

outras gerações, sejam crianças, adolescentes, jovens ou pessoas de meia idade. 

Assim, ao serem questionados sobre o significado de um trabalho intergeracional, 

respondem que tal trabalho pode assumir relevância para eles, conforme 

acompanhamos nos próprios relatos apresentados na sequência. 

 

1) “Abrange tudo o que se passa no mundo, com as gerações no mundo. 

Tudo o que vem desde a educação na escola, em casa, comportamento e 

religião. Para ver o que cada um pensa dentro das situações.” 

 

2) “Acho muito importante porque todos aprendem, todos crescem. Uma 

vez vi um programa de pessoas de um asilo que recebiam visitas de 

crianças. A exigência das crianças tiram o velho de uma situação 

estática.” 

 

3) “Eu acho que ia ser bem interessante, porque haveria a interação de 

gerações, pontos de vista, opiniões diferentes, porque cada um iria dar o 

seu ponto de vista, segundo o seu olhar.” 

 

4) “Eu acho fantástico, porque a gente começa a ver as diferenças de 

idade, de cada época, cultura, a linguagem de cada geração, atitudes, 

posturas, pontos de vista, filosofia de cada geração.” 

 

5) “Significa um crescimento espiritual onde eu compartilho, vivencio a 

realidade das pessoas e passo a minha. Tento respeitar cada um na sua 

maneira de ser, agir e falar, não impondo a minha maneira de ser, mas 

falando aquilo que eu sou.” 

 

6) “Acho bom, uma coisa diferente, porque a cabeça da gente muda. Lidar 

com os jovens muda a nossa cabeça, a nossa maneira de pensar, de falar. 

A gente conversar com as pessoas muda. Antigamente era tudo fechado, 

tudo escondido. Hoje em dia não, tudo mudou, é mais aberto, até o modo 



de se pensar. Conversar com eles muda o nosso jeito. Eu gosto de 

conversar com o jovem.” 

 

7) “Eu acho que uma coisa que tem conteúdo, é uma ingerência entre 

gerações, porque as idéias não são iguais. Mesmo porque um bebe 

assimila, degusta, saboreia as idéias um dos outros, que normalmente são 

diferentes. Porque é difícil se acatar uma idéia que não haja uma vírgula 

para contestar.” 

 

8) “Eu acho que um está ensinando para o outro o que ele entende, o que 

ele expressa. A gente enriquece o saber da gente buscando opiniões 

diferentes nos outros.” 

 

Ao analisarmos os relatos desses oito idosos, é possível afirmar que para eles 

um trabalho intergeracional envolve os seguintes aspectos: abrangência em torno de 

atividades da vida pública e privada, em diversos setores, tais como educação e 

religiosidade; importância pela oportunidade de colocar o velho em movimento; 

interesse pelo ponto de vista do outro; acúmulo de conteúdo; crescimento; ensino 

vinculado às diferentes gerações; enriquecimento pelo contato com o diferente, entre 

outros atributos positivos. 

 Interessante perceber os motivos que levam os sujeitos idosos a ver com bons 

olhos atividades que envolvem o encontro intergeracional. Para eles, esse encontro 

pode ser bom ou até mesmo fantástico, como assinalaram respectivamente os 

integrantes 6 e 4, pelo fato de viabilizarem aproximação e interação entre gerações. 

Assim, relatam que podem compartilhar as experiências de cada época, a cultura, a 

linguagem de cada geração, atitudes, posturas, pontos de vista distintos, ampliando 

sua visão de mundo e saindo de posições estáticas. Parece ficar claro que eles 

mostram-se abertos para à novidade e para a necessidade de mudar permanentemente, 

adaptando-se às novas exigências que vão surgindo ao longo da vida. 

Acompanhando esses depoimentos, é possível afirmar que muitos idosos, 

quando dispostos a fazer uma reflexão mais detalhada sobre suas histórias de vida, 

sendo expostos a textos orais e escritos que tratam abertamente de várias questões que 

dizem respeito às suas vidas, ao envelhecer, aos seus desejos e sentimentos, 

apresentam facilidade para aceitar o diferente e para interagir com pessoas de outras 

gerações. Os sujeitos desse estudo, que passaram por essas experiências na Oficina da 

Linguagem, nos ajudam a elaborar esse entendimento, na medida em que explicitam a 

necessidade de aceitar e respeitar o diferente. A integrante 7 chega a assumir que sente 

dificuldade de acatar as idéias dos outros, mas aceita que encontros intergeracionais 

podem ser produtivos, pois recobertos de conteúdos a partir de visões diferentes. 



 

Nesse contexto, ao serem questionados se participariam de um grupo formado 

por pessoas de outras gerações, afirmaram que sim, como é possível verificar nas 

produções discursivas que seguem. 

 

1) “Sim, é bom, porque eu acho que a gente aprende muita coisa, dentro 

do certo e do errado, e os porquês de cada um pensar como pensa.” 

 

2) “Sim, com certeza. Com a criança só se tem a aprender. Quebrar 

paradigmas que são bobagens, tem toda a condição de se renovar. O que 

eu acho que é uma verdade é que eles vêm e me ensinam que pode ser 

diferente, que existem outros modos de se viver. Com o tempo, com a vida, 

a gente vai carregando a vida de uma maneira. O jovem vem e diz que não 

precisa ser daquela maneira tão pesada, só compromissos, 

responsabilidade, sofrido. O adolescente e o jovem vêm dizer que a vida 

pode ser mais leve. Mas tem de dar este espaço para o jovem entrar na 

nossa vida, caminhar junto. Senão o vemos como intruso no que está 

arraigado e certinho.” 

 

3) “Sim, porque com certeza eu ia aprender mais e iria ficar sabendo o 

que pessoas de diferentes gerações pensam, como exemplo crianças, 

adultos e idosos.” 

  
4) “Com certeza, para eu praticar o que acabei de falar, para a gente 

aprender, poder mudar as atitudes em relação aos mais jovens e mostrar 

para eles que também devem valorizar a sabedoria dos mais velhos.” 

 

5) “Sim, porque eu já participei muito na minha comunidade. Eu trabalhei 

com pessoas idosas, de meia idade, adolescentes, crianças de diferentes 

situações econômicas.” 

 

6) “Sim, porque a conversa é diferente, eles pensam diferente.” 

 

7) “Com certeza, já participei porque eu gosto muito de participar com 

pessoas de idades diferentes, porque os jovens têm uma força que não 

deixa a gente ser uma velha ranheta, que pensa assim: Eu sou eu, eu sei, 

no meu tempo era assim....não! Eu me acho atualizada para a minha 

idade!” 

 

8) “Sim, porque eu gosto de interagir com os outros e aprender também. 

Pode ser a pessoa mais simples que for, ela pode passar algo que nos 

interessa.” 

 

Os sujeitos mostraram-se disponíveis para participar de encontros formados 

por grupos intergeracionais, conforme os relatos que produziram. Na visão deles, tais 

encontros significam possibilidades de aprender com as novas gerações e tecer 

mudanças nas suas convicções, ao mesmo tempo em que crianças e jovens podem 

valorizar a sabedoria dos mais velhos. O sujeito identificado pelo número 2, 

entretanto, alerta que, para que haja aproximação entre gerações, o velho tem que dar 

espaço para os mais jovens e caminhar junto com eles. É como se ele estivesse 



preocupado em esclarecer que, para essa aproximação ser efetiva, o velho deve se 

propor a caminhar ao lado do jovem para ver o mundo do lugar que o outro vê, 

evitando julgamentos e abdicando de uma relação preconceituosa. 

Além da questão da aprendizagem que apresenta-se nos relatos que 

acompanhamos, indicando que esses sujeitos parecem entender a importância de 

estarem permanentemente em relação com o outro, outros atributos vinculados a 

encontros intergeracionais estão presentes nos textos de nossos idosos. Para eles, a 

aproximação da criança e do jovem anuncia a possibilidade de quebra de paradigma 

vinculada às maneiras de ser e de viver dos mais velhos, representando renovação e 

viabilizando interações com outros que são inevitavelmente diferentes. Para os velhos, 

participantes desse estudo, a co-educação entre gerações mostra-se relevante. Eles 

esclarecem, cada um a sua maneira, a importância de haver relações de troca entre 

pessoas de diferentes gerações, pois tanto os novos como os velhos têm o que ensinar 

e o que aprender, constantemente. 

Assim, mostram significativa disponibilidade para o encontro com o diferente 

e para se apropriarem de novos valores e conhecimentos num processo continuo, 

anunciando possibilidade de vivenciar e aceitar conflitos como integrantes de nossa 

existência. Afinal, o vínculo com o outro e, portanto, com o diferente e com a 

novidade coloca-nos constantemente diante de questões conflitantes internas e 

externas. E essa disponibilidade por parte deles indica que estão buscando fazer jus a 

uma vida autônoma, munida de possibilidade de desfocar-se da identidade para dar 

atenção à alteridade. 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS    

 

BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 1992a.   

BAKHTIN, M. Marxismo e filosofia da linguagem. São Paulo: Hucitec, 1992b.   

BOSI, E. Memória e Sociedade: lembranças de velhos. 3 ed. São Paulo: Companhia 

das Letras, 2003. 
FERRIGNO, J.C. O conflito de gerações: atividades culturas e de lazer como 

estratégias de superação com vistas à construção de uma cultura intergeracional 

solidária. São Paulo. 2009. 254 f. Tese de Doutorado em Psicologia Social. 

Universidade de São Paulo. 

FRANÇA, F.H.F.P.; BRAZ DA SILVA, A.M.T.; BARRETO, M.S.L. Programas 

intergeracionais: quão relevantes eles podem ser para a sociedade brasileira? Revista 

Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Rio de Janeiro, 2010; 13(3), pp 519-531. 

 



 

LIMA, C.R. Programas intergeracionais: um estudo sobre as atividades que 

aproximam as diversas gerações. Campinas/SP. 2007. Dissertação de Mestrado em 

Educação. Universidade Estadual de Campinas. 

MASSI, G.A.A.; Torquato, R.; GUARINELLO, A.C.; SANTANA, A. P. ; 

BERBERIAN, A.P.; LOURENÇO, R.C.C. Práticas de leramento no processo de 

envelhecimento. Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Rio de Janeiro, 

2010; 13(1), pp 51-58. 

SANTOS, D.F. Relações intergeracionais: palavras que estimulam. São Paulo. 2010. 

128 f. Dissertação de Mestrado em Gerontologia. Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo. 

SCHARFSTEIN, E. A. Discurso e identidade: uma visão sócio-construcionista da 

velhice. Rio de Janeiro. 1997. 157 f. Dissertação de Mestrado em Linguística 

Aplicada – Faculdade de Letras, Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

SOUZA FILHO, P.P.; MASSI, G.A.A. A influência da estrutura de um grupo na 

linguagem escrita de idosos: um estudo de caso. Revista da Sociedade Brasileira de 

Fonoaudiologia. São Paulo, 2011, n. 16. pp. 350-355. 
 

 

                       

 

 

 


