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O ESPAÇO EDIFICANTE COMO INTEGRADOR DE GERAÇÕES 

 

Daniele Firmino Viana 

RESUMO 

 

Em dias atuais o afastamento entre diferentes gerações é uma realidade cada vez mais concreta. 

Diversas pesquisas apontam que o número de idosos deve superar número de jovens 

futuramente. Isto torna possível a compreensão de como o estímulo a convivência entre 

diferentes gerações podem evitar a institucionalização de pessoas em idades mais avançadas e 

que não realizam trocas com pessoas de menor idade. Neste âmbito, o presente artigo tem como 

objeto de estudo a forma em que o espaço edificante pode privilegiar as trocas intergeracionais 

e trazer benefícios para idosos e crianças sendo percebidas através de pesquisas bibliográficas 

e estudos de caso que visam promover uma reflexão sobre a socialização de pessoas e em como 

o espaço pode contribuir  para tal levando a concluir que as trocas intergeracionais sendo 

estimuladas pelo espaço planejado influenciam diretamente no comportamento humano 

proporcionando desenvolvimento social e mental.  

 

Palavras-chave: intergeracionais; idosos; crianças. 

 

THE BUILDING SPACE AS A GENERATIONS INTEGRATOR 

 

 

ABSTRACT 

 

In present days, the separation between different generations is an increasingly concrete reality. 

Several studies indicate that in the future the number of older people must exceed the number 

of young people. This makes possible the understanding of how the stimulation of coexistence 

between different generations can avoid the institutionalization of people at more advanced 

ages and who do not make exchanges with younger people. In this context, this article has as 

object of study the way in which the building space can privilege intergenerational exchanges 

and bring benefits to the elderly and children, through bibliographical researches and case 

studies that seek to promote a reflection on the socialization of people and on how space can 

contribute to this, leading to the conclusion that intergenerational exchanges stimulated by the 

planned space directly influence human behavior, providing social and mental development. 

Keywords: intergenerational; elderly; children. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As melhores condições de vida e a procura por um condicionamento físico ideal 

auxiliam no aumento dos dados de expectativa de vida. Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística), a população brasileira manteve a tendência do envelhecimento, de 

2012 a 2017 o crescimento desta faixa etária representou cerca de 18%. Portanto, fica cada vez 

mais evidente a necessidade de promover políticas que promovam investimentos em 

infraestrutura que atendam esta faixa etária. 

 

“As profundas transformações no âmbito político-social, geradas pela 

mudança no perfil etário da nossa população, trazem muitos desafios para a sociedade 

, onde tudo deve ser repensado, com a perspectiva de uma revisão do papel social e 

da imagem do idoso, criando condições para libertá-lo do preconceito e da 

marginalização, resgatando sua dignidade propiciando-lhe sua qualidade de vida e 

convertendo suas reivindicações em conquistas que possam preparar o caminho para 

um futuro melhor para todas as idades.” (ALUQUERQUE. Envelhecimento ativo: 

desafio dos serviços de saúde para melhoria da qualidade de vida dos idosos, 2005 p. 

03). 

 

 Por sua vez, Young (2010, p.06) diz que “o desenvolvimento cerebral da criança 

pequena afeta sua saúde física e mental, sua capacidade para aprender e seu comportamento 

durante a infância e a vida adulta”. Diante desta perspectiva e como forma de incentivar o 

desenvolvimento conjunto Aguiar e Pedroso (2017) definem que elaborar projetos e espaços 

que integrem e unam estes dois públicos é capaz promover qualidade de vida física e mental de 

forma individual e coletiva bem como na própria aceitação pessoal e social. 

É de fundamental importância compreender que o espaço projetado afeta e potencializa 

diretamente as relações intergeracionais pois a forma em que elas se relacionam com os lugares 

podem interferir diretamente na convivência com o outro (AGUIAR e PEDROSO, 2017, p. 01). 

De acordo com Mattos (2014), estamos gerando espaços, porém não o gerimos de forma 

adequada.  Neste âmbito, o presente artigo busca evidenciar os aspectos positivos que a 

convivência intergeracional pode ocasionar não só no mesmo espaço edificante, mas também 

como as atividades em conjunto modificam a vida das pessoas, de forma a trazer benefícios não 

só para as faixas etárias atendidas, mas também para a sociedade. 

 

1 O CENTRO INTERGERACIONAL PARA IDOSOS E CRIANÇAS 

Antes de compreender como se dão as relações intergeracionais, seus benefícios e 

relações com o ambiente se faz necessário apreender o que é um Centro Intergeracional para 

Idosos e Crianças. De acordo com Lima (2007) o espaço tem por objetivo promover a 

socialização, integração e convivência diária entre pessoas de diferentes idades. Ainda, segundo 

o autor, deve-se aproximar pessoas diferentes em atividades e espaços, a fim de integrar, 

intencionalmente, bem como promover ensinamentos, para que as insiram, contextualmente, na 
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sociedade. De acordo com Albuquerque (2005), temos vários exemplos de centros-dia, pré-

escolas e programas que podem promover o convívio entre diferentes gerações, porém, os 

programas educativos podem variar de um local para o outro.  

Neste âmbito, um local exclusivo em que as relações intergeracionais possam ocorrer 

de maneira funcional e que estimulem as atividades coletivas, baseiam-se no Centro 

Intergeracional. Sendo assim, o enfoque principal está na relação entre crianças na segunda fase 

da infância (de 6 a 10 anos) e idosos a partir dos 65 anos. Segundo Rabelo e Pedroso (2014) 

gerir locais como um Centro Intergeracional, é uma oportunidade de incentivo não só às 

relações intergeracionais, mas, também que despertem o incentivo cognitivo, as práticas lúdicas 

e emocionais, fundamentais para a vida destas pessoas.                

 

2 OS BENEFÍCIOS DAS RELAÇÕES INTERGERACIONAIS 

 

Segundo França et al. (2009) a mudança demográfica e as demandas que surgem a partir 

dela, principalmente para idosos e crianças, apontam para a necessidade de avançar em áreas 

como saúde, educação e desenvolvimento social. Principalmente em relação aos idosos, o 

prolongamento da vida não deve ocorrer de forma isolada, portanto, é preciso olhar de uma 

nova maneira de forma a integrar o idoso, a família e/ou, instituições (SEHN; CARRÉR, 2014, 

p.16)  

França et al. (2009) apontam que a não convivência com os avós e avôs provocam o 

afastamento afetivo, a estranheza e desconhecimento frente ao envelhecimento e aos idosos, o 

que pode provocar julgamento de estereótipos e causar preconceitos. Se jovens e adultos 

encontravam apoio nos idosos em séculos passados, atualmente, o caminho em alguns casos é 

inverso (ALBUQUERQUE, 2005). Neste âmbito, o foco encontra-se no trabalho 

intergeracional, visto que trabalhar com as relações intergeracionais, propicia um olhar 

educativo que melhore as condições de vivência na comunidade por meio de trocas perceptivas, 

informais e práticas (FRANÇA e et al., 2009) 

Segundo Bissoli (2014) os trabalhos, atividades e atendimentos grupais mantêm o idoso 

em convívio social além de permitir trocas afetivas, experiências, ideias. De acordo com Sehn 

e Carrér (2014) o processo de envelhecimento saudável depende do processo físico, psicológico 

e social exigindo, portanto, a execução de um trabalho de equipe interdisciplinar e o 

envolvimento de toda a sociedade.  
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Os benefícios e as dificuldades entre as relações de pessoas em diferentes fases de 

vivência têm sido objeto de estudo de diversos autores. De acordo com Aguiar e Pedroso 

(2017), a relação entre gerações se caracteriza pela convivência entre pessoas que estão em 

fases diferentes da vida, em que uma participa da vida da outra de forma ativa. Assim como 

apontam Rabelo e Neri (2014), a convivência intergeracional traz pontos benéficos, mas pode 

abarcar também dificuldades tanto para os idosos quanto para sua família. Sobre isso, França 

et al. (2009, p. 524) destacam:  

 

“Alguns idosos podem ter disponibilidade para colaborar na educação não-formal de 

crianças/ jovens, bem como as crianças podem apoiar idosos dependentes. Os idosos 

podem ser atualizados, assistidos e apoiados pelos jovens, através de trocas 

intergeracionais que independem de laços familiares.” 

 

O estímulo na terceira idade pode facilitar não só o convívio familiar, mas, também, o 

convívio social. Desta forma Rabelo e Pedroso (2014) abordam que os contatos emocionais na 

velhice chegam a ser mais importantes que outras motivações para o contato social. Estabelecer 

relações na terceira idade é uma tarefa complexa que sofrem interferência de alguns fatores, 

pois, de acordo com Rabelo e Neri (2014), as perdas ocorridas na velhice associadas a idade e 

limitação natural da idade potencializam a importância dos laços criados entre gerações 

diferentes.  

Atualmente, as pessoas têm chegado a terceira idade com grande disposição e 

efetivamente ativos, mas, há ausência de entendimento pela população sobre esta fase da vida. 

De acordo com Magalhães e Gomes (2005) o sentimento de generatividade influi, diretamente, 

sobre a produção de sentimentos como cuidados, liderança, ensinamento e bem-estar da 

próxima geração pelos mais velhos. Sendo assim, é possível perceber que é de fundamental 

importância compreender acerca do envelhecer de forma a estimular políticas sociais e 

promover equipamentos públicos que instiguem o idoso (AGUIA; PEDROSO, 2017).  

Na perspectiva infantil, é possível perceber que as crianças em seus primeiros anos de 

vida estão em processo de formação de sua personalidade e sua forma de ver o mundo. Destarte, 

Bissoli (2014, p. 589) afirma que “a personalidade é um sistema constituído por distintas 

funções psicológicas que, integradas, caracterizam a forma peculiar de cada indivíduo atuar no 

mundo”.  

A formação individual e grupal de crianças em sua infância, assim como o estímulo de 

idosos na perspectiva emocional, cognitiva e social, estimulam a vontade destas diferentes 
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gerações em estabelecer relações pautadas no respeito dentro de suas necessidades específicas, 

potencializando suas qualidades (RABELO; NERI, 2014).  

Para tanto, Bissoli (2014) qualifica as relações interpessoais e democráticas contribuem 

para a qualidade de vida: 

 

“A relação intergeracional se mostra como algo positivo e que deve ser 

explorado cada vez mais. O diálogo entre as gerações é capaz de tornar 

fortalecida a consciência, a visão que um grupo tem do outro e o respeito às 

diferenças e mudanças que as pessoas sofrem com o passar dos anos. As 

crianças na segunda infância já se mostram mais interessadas a socialização, 

ao aprendizado, as descobertas, possuem melhores entendimentos e já 

desenvolvem a memória.” (AGUIAR; PEDROSO, 2017, p. 8). 

 

As relações humanas trazem benefícios não só sociais, mas também emocionais. 

Julgamentos positivos melhoram a qualidade dos relacionamentos, assim como as emoções 

positivas (RABELO; NERI, 2014). Corroboramos com Teiga (2012) ao tratar que as práticas 

intergeracionais ocorriam espontaneamente, porém, atualmente a “ausência” de tempo impede 

de concretizar encontros que alimentem as relações entre diferentes gerações. As relações 

intergeracionais somente ocorrerão de forma espontânea quando houver vontade comunitária, 

civil, institucional e governamental (TEIGA, 2012). Os programas intergeracionais trazem para 

os mais novos a redução da evasão escolar e aumento das habilidades acadêmicas e sociais, 

enquanto para os idosos reduzem o sentimento de solidão e isolamento, bem como melhoram a 

saúde física e mental (TARALLO et. Al, 2017, p.424).  

3 RELAÇÕES INTERGERACIONAIS: UMA VISÃO SOBRE AS PERCEPÇÕES 

AMBIENTAIS 

 

A maneira como as pessoas se relacionam com o ambiente interfere, diretamente, na 

convivência entre uma e outra, o que torna a percepção ambiental mais um fator essencial para 

as relações intergeracionais (AGUIAR; PEDROSO, 2017). Para Santinha e Marques (2015, p. 

1049) “com o avançar da idade as pessoas ficam mais sensíveis ao espaço físico que as rodeia, 

podendo este constituir uma barreira ou, pelo contrário, um fator catalisador para uma vida mais 

saudável e ativa na sociedade”.  

Devido a fatores como a redução do número de filhos, alterações no estilo de vida e 

divórcios, locais de vivência unipessoal estão cada vez mais comuns (FREIRE; JUNIOR, 

2017). Em relação as pessoas de maior idade, esse fator pode levar ao isolamento e oferecer 

riscos, e, dessa forma, suas atitudes podem ser influenciadas por meio da organização do espaço 
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físico (BERNARDINO, 2017). Frente a isso, fica evidente que as experiências coletivas e 

sociais vividas dentro de um mesmo ambiente, podem fortalecer os laços construídos nesses 

espaços (AGUIAR; PEDROSO, 2017). 

Os ambientes físicos impactam, efetivamente, aos indivíduos, estimulando sensações e 

sentimentos (BERNARDINO, 2017). Evidenciam Aguiar e Pedroso (2017) que a percepção 

ambiental pode ser atrelada ao estímulo da memória para o público de idade mais avançada e 

pelas descobertas dos espaços pelas crianças, associando-os em seus cheiros e cores. Já para 

Lima e Giglio (2007) locais que influenciam as trocas intergeracionais são capazes de 

desenvolver o respeito mútuo, bem como provocar a reflexão e formar conceitos, tanto para os 

mais novos como para os mais velhos. 

O ambiente exerce grande influência sobre o comportamento tanto de idosos quanto o 

de crianças. Ele deve propor qualidade de vida e estimular o respeito, a fim de garantir 

acessibilidade e segurança para ambos. Segundo Aguiar e Pedroso (2017) a criança e o idoso 

não se desenvolvem cognitivamente de forma igual, porém, o processo tanto para um quanto 

para outro deve ser estimulado. 

De acordo com Lima e Giglio (2007) a divisão de um mesmo ambiente previne as 

segmentações ocorridas entre pessoas de diferentes gerações e educam socialmente as mesmas, 

proporcionando a partilha do mesmo espaço com respeito e dignidade. Arquitetos e 

profissionais da área podem conceber um ambiente que auxiliem e deem sentidos para pessoas 

desta e das futuras gerações. De acordo com o artigo presente no site do Archdaily (2018) “Ao 

projetar para idosos, não olhe para o passado” os arquitetos, atualmente, possuem um desafio: 

 

“Existe a oportunidade de desenvolver um novo tipo de edifício para abrigar este 

programa e melhor atender às necessidades dos jovens e idosos, em vez de tentar 

modernizar os espaços existentes. Nem os idosos nem as crianças querem viver em 

um ambiente sem graça, então adaptar o design criativamente para se adequar às 

características de seus usuários é uma oportunidade maravilhosa que raramente é 

dada.” 

 

Portanto, cabe a estes profissionais assumir a responsabilidade de promover a melhor 

experiência de forma que as trocas intergeracionais no mesmo ambiente possam contribuir para 

seu completo desenvolvimento. 

4 ESTUDOS DE CASO: MÉTODOS 

 

De maneira a efetivar e ampliar os conhecimentos sobre espaços com atividades 

intergeracionais, torna-se necessário aprofundamento em estudos de caso que demonstrem, de 
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forma prática, como o espaço edificante pode garantir a integração de pessoas de diferentes 

faixas etárias. Sendo assim, volta-se para a realidade internacional e nacional, com o objetivo 

de buscar referências positivas de arquitetura com atividades propostas que podem interligar 

pessoas, comprovando os benefícios físicos, mentais e sociais já verificados. 

O primeiro estudo de caso trata-se de uma instituição particular situada em Seattle, nos 

Estados Unidos, que demonstra, efetivamente, como pode funcionar um espaço em que as 

trocas intergeracionais são permitidas. Já o segundo estudo de caso traz um programa 

intergeracional alocado no Sesc São Paulo, modelo para diferentes unidades de Sesc no Brasil. 

 

4.1 CENTRO DE APRENDIZADO INTERGERACIONAL, PROVIDENCE MOUNT ST. 

VINCENT, SEATTLE (EUA) 
 

Figura 1 – Localização 

 

Fonte: https://www.google.com/maps/place/Providence+Mount+St.+Vincent/ (2019) 

O Centro de Aprendizado Intergeracional, Providence Mount St. Vincent localiza-se na 

4831 35th Ave SW em Seattle, uma cidade portuária e sede do Condado do King, no estado 

norte-americano de Washington. A preocupação com os idosos surgiu há vários anos. De 

acordo com o site Providence Health & Services Washington (2019), a comunidade de Seattle, 

desde de 1924, doavam seu tempo e dinheiro para os adultos mais velhos viverem no até então 

St. Vincent Casa para idosos, nomeado anos depois de Providence Mount St. Vincent. 

 

Segundo a matéria do site The Guardian “The American care model that benefits old 

and young alike – and could soon come to the UK” (2017), o St. Vincent se tornou uma casa 

de repouso com quartos no piso térreo, mas, em 1991 teve ampliação com a construção ds 

andares superiores. No local estão matriculadas cerca de 125 crianças de seis semanas a cinco 

anos, e mais de 400 adultos residentes. Conta com 500 funcionários divididos ente voluntários 

https://www.google.com/maps/place/Providence+Mount+St.+Vincent/
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e permanentes (PROVIDENCE HEALTH & SERVICES WASHINGTON, 2019).  De acordo 

com Costa et. al (2017), o objetivo de St. Vicent é que as trocas intergeracionais promovam o 

desenvolvimento de habilidades cognitivas e físicas. 

“Charlene Boyd, administradora do Mount em Seattle, acredita que os benefícios 

superam os desafios, Boyd diz que a intenção era de ser um lugar onde as pessoas 

viessem morar e não morrer, em todo o processo ser algo normal, desde usar uma 

cadeira de rodas ou até um andador, e isso fazer parte da vida das crianças, fazendo-

as ver todos os dias e não ter medo.” (THE GUARDIAN, 2017, s/p) 

Figura 2 – Providence Mount St. Vincent. 

 

Fonte: Souza et. al (2017) 

O programa de necessidades procura aliar as necessidades dos idosos com as 

necessidades das crianças, agregando-os em locais em que possam interagir, ter conforto, 

privacidade e cuidados médicos. A figura 3 demonstra a composição geral do local. 

 

Figura 3 – Setorização geral 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora (2019) 

 

Prédio com salas de reabilitação e 

quartos individuais. 
Prédio com pré-escola, 

amenidades, capela e 

apartamentos. 

Circulação 

Prédio com apartamentos, clíni-

cas, enfermagem e reabilitação 
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Segundo Costa et. al (2017) o St. Vincent é dividido em locais como: salas de estar, 

salas de jantar, cafeteria, áreas de lazer e apartamentos com banheiros independentes, decorados 

de maneira que lembre uma residência, visto que, o local é aberto a visitantes. 

 

Figura 4 – Detalhamento de ambientes 

LOCAL DESCRIÇÃO 

Apartamentos assistidos Local de moradia dos residentes e para receber visitas 

Enfermagem Para residentes que precisam de atendimento 24 horas 

 

Unidades de cuidados de transição 

 

Local para reabilitação de curta duração 

 

 

Cuidado espiritual 

 

Jardins, espaços de reflexão e espaço de culto na capela do terceiro andar de St. 

Vicent 

 

Reabilitação ambulatorial Local para terapias, massagens e exercícios. 

Amenidades Local barbearia e salão de beleza, loja de presentes e brechó 

Refeitório Local para realizar as refeições e receber serviços nutricionais 

 

Clínica de bem-estar 

 

Inclui serviços médicos, odontológicos, visão e outros tipos de serviços e terapias, 

como massagem e acupuntura 

 

 

Pré-escola 

 

Local dedicado a educação de crianças de seis semanas a 5 anos que 

frequentemente interagem com os residentes 

 

 

Centro de cuidados infantis 

intergeracionais 

 

Disponível para a comunidade realizar voluntariado com os residentes bem como 

levar crianças para atividades sociais 

 

Fonte: Providence Health & Services Washington (2019) 

 

O conceito do St. Vincent se baseia no programa Intergenerational Learning Center 

(ILC), no qual a troca de experiência entre crianças e adultos mais velhos permeiam as 

atividades desenvolvidas no local (COSTA et. al, 2017). De acordo com o site Providence 

Health & Services Washington (2019), o ILC oportuniza às crianças aprenderem sobre o 

processo normal de envelhecimento, aceitar pessoas com deficiências, ajudar a reduzir o medo 

dos idosos, receber e dar amor incondicional, tornar-se parte de uma família, entre outros 

aspectos relacionados a troca afetiva.  

De acordo com Costa et. al (2017) o convívio com diferentes gerações resgata uma 

relação que foi perdida no tempo. Já para os idosos, o programa possui o objetivo de transformar 

suas vidas trazendo melhor qualidade de vida, autoestima e alegria, transformando-os em 

pessoas mais ativas mentalmente e socialmente (PROVIDENCE HEALTH & SERVICES 

WASHINGTON, 2019). 
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Figura 5 – Momentos de socialização 

 

 

Fonte: extraída do documentário “Present Perect” de Evan Briggs (2019) 

 

As salas de aprendizagem e brincadeira, onde se encontram as crianças, são abertas 

durante todo o dia para que os idosos possam frequentar livremente. Em alguns momentos do 

dia eles, atividades planejadas são realizadas como o canto, a dança e o teatro. (COSTA et. al, 

2017, p. 9). 

 

 

Figura 6 – Atividades compartilhadas 

 

Fonte: extraída do documentário “Present Perect” de Evan Briggs (2019) 

Durante as atividades com crianças, dependendo de cada faixa etária, os adultos são 

divididos para auxílio, conforme a organização demonstrada na Figura 7. 

  

Figura 7 – Proporção de adultos para crianças 
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Bebês (seis 

semanas a 16 

meses) 

Crianças jovens (1 a 

2 anos de idade) 

Quarto familiar 

intergeracional (18 a 

28 meses) 

Crianças mais velhas 

(24 a 36 meses) 

Pré-escolares 

(3 a 5 anos de 

idade) 

1 adulto para cada 

3 crianças 

1 adulto para cada 

crianças 

14 crianças para cada 3 

funcionários que 

trabalham em tempo 

integral 

14 crianças para cada 

3 funcionários que 

trabalham em tempo 

integral 

1 adulto para 

cada 7 crianças 

Descrição dos espaços e atividades 

O quarto dos 

bebês é com-

postos de duas 

salas espaçosas 

que permitem 

explorar e 

experimentar de 

forma livre seus 

sem-tidos, ima-

gens, sons, tex-

turas etc. Os bebês 

es-coltados pe-los 

profes-sores são 

leva dos para 

visitar os 

residentes com 

frequência.  

As crianças realizam 

ativi-dades como 

correr, usar 

hábilidades ma-

nipulativas, es-vaziar 

bosas e bolsas, pintar 

com esponjas, brincar 

com bonecas e itens 

domésticos, o-lhar 

livros e mer-gulhar na 

água.  

Jovens crianças fazem 

visitas amigáveis em 

todo o Monte 

enquanto na-dam em 

uma grande carroça 

vermelha puxada por 

seus professores. 

Localizada entre os 

bairros dos centros de 

enfermagem, a sala de 

aula dá às crianças a 

oportunidade de estarem 

muito próximas dos 

residentes. É um espaço 

com-partilhado entre 

residentes e crianças. Os 

re-sidentes usam este 

quarto para atividades 

espe-ciais, bem como 

para visitar crianças pe-

quenas. 

As crianças têm tempo 

estruturado e não 

estruturado com os 

residentes. As 

crianças mais velhas 

podem cantar, por um 

longo tempo com os 

idosos, além de 

realizar atividades 

artesanais e visitas 

amis-tosas, 

acompanhadas por 

seus professores, em 

todo o edifício 

Possuem salas 

para 20 cri-

anças com ati-

vidades re-

gulares com os 

mora-dores 

como cozinha, 

artesanato, 

canto, estú-dio 

de arte 

estruturado e 

atividades 

musicais, ambos 

li-derados por 

especialistas. 

 

Fonte: Providence Health & Services Washington (2019) 

Com a dimensão do programa de necessidades, é possível perceber que os residentes e 

as crianças têm a oportunidade de usufruir dos espaços de diversas maneiras, pois tanto o local 

de repouso quanto o programa intergeracional oferecem apoio, conforto e privacidade através 

das salas e quartos individuais, quartos e espaços compartilhados e muitos outros espaços, bem 

como as atividades promovem total interação entre todos. A interação intergeracional mostra 

que a qualidade de vida está diretamente ligada ao espaço físico ofertado e que isso faz total 

diferença na vida das pessoas envolvidas. 

 

4.2 PROGRAMA SESC GERAÇÕES 

 

O programa Sesc Gerações foi lançado em 2003 pelo Sesc São Paulo com o objetivo de 

promover a inclusão social por meio de atividades multiculturais, a fim de integrar jovens e 

pessoas de idade mais avançada, para estimular as diferentes faixas etárias a conviverem e 

praticarem diversas atividades em conjunto.   

 
“Para o Sesc, a ação cultural intergeracional tem como objetivo promover a 

aproximação comum de todas as faixas etárias frequentadoras da instituição, através 

de atividades nas áreas de arte, lazer, cultura, esportes, turismo e voluntariado, as quais 

podem facilitar a emergência de interações geracionais, estimulando, 
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simultaneamente, a ludicidade e a troca de experiências”. (LIMA; GLIGLIO, 2007, 

p.67) 

 

A motivação é fundamental por desenvolver atividades que promovam ou estimulem 

tanto de uma geração quanto a outra, e, assim, torna-se possível o desenvolvimento do 

sentimento de igualdade, o que, por sua vez, garante que pessoas de diferentes idades possam 

aprender e ensinar de forma recíproca.  

Pensando em utilizar da própria estrutura para desenvolver o programa, foram feitas 

análises temáticas por meio de cruzamento de informações (LIMA; GIGLIO, 2007). A proposta 

do programa inclui três pontos principais de co-educação: motivação, aprendizagem recíproca 

e igualdade. 

 

Figura 8 – Proposta do programa 

                         

Fonte: Autora (2019) 

Segundo a matéria do site do Sesc “O Sesc integrando gerações por meio da ação 

cultural” (2013), os participantes do programa declararam que as atividades propiciaram o 

envolvimento efetivo das crianças, bem como o estímulo à criatividade e à imaginação por meio 

de oficinas intergeracionais.  

É possível perceber que o programa é baseado em três níveis de interação: 

• Nível 1: diversas gerações realizando atividades em conjunto num mesmo espaço por 

um curto período que caracteriza o início das relações intergeracionais (de uma a duas 

horas, duas vezes por semana). 

• Nível 2: atividades programadas com um profissional mediador que permeia uma maior 

aproximação e estimula o aprofundamento nas relações intergeracionais. Também pode 

ser realizado de uma a duas horas, duas vezes por semana. 

• Nível 3: possui as mesmas características do nível 2, porém o tempo de integração entre 

as pessoas é maior (três horas, duas vezes por semana). 

MOTIVAÇÃO

IGUALDADE
APRENDIZAGEM 

RECÍPROCA
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Por ser uma novidade para época de criação, o programa Sesc Gerações não possuía 

uma diretriz definida. A cada conclusão de atividades intergeracionais, técnicos realizavam 

estudos de avaliação das oficinas e apresentavam um documento ao departamento denominado 

de Gerência de Estudos e Programas da Terceira Idade (GETI).  

De acordo com Lima e Giglio (2007) após diversas oficinas, foi possível determinar 

uma estrutura para o programa e suas faixas etárias, organizadas na Figura 9. 

 

Figura 9 – Distribuição das atividades do programa Sesc Gerações. 

 
 

Fonte: organizado a partir de Lima e Giglio (2007) 

De acordo com a interação entre as faixas etárias propostas, foi possível o 

desenvolvimento de programas no espaço do Sesc, tais como: oficinas de teatro, atividades de 

integração no Projeto Curumim e sarau intergeracional.  

 

Figura 10 – Preparação para a apresentação de um dos teatros do projeto Curumim 

 

 
 

        Fonte: Lima (2007) 

 

Sobre isso, Lima e Gliglio destacam: 
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“Para este estudo, esse método de conhecimento possibilita investigar a eficiência das 

atividades do programa como estratégia de aproximação e interação entre as 

gerações, assim como permite o estudo da ressignificação do conceito de velhice; da 

maneira como as pessoas envolvidas elaboram, reelaboram e vivenciam relações de 

colaboração e cooperação, e até mesmo, de conflito no grupo; de que modo dão 

significados às suas vivências e de que forma constroem suas representações do 

mundo a partir de suas próprias experiências”. (LIMA; GLIGLIO, 2007, p. 67, grifos 

nossos). 

 

 

Esse processo de integrar gerações por meio de oficinas refletiu positivamente, tanto 

nos idosos como nos jovens. De acordo com a matéria do site do Sesc “O Sesc integrando 

gerações por meio da ação cultural” (2013), o sentimento de valorização dos idosos ao se 

darem conta do quanto têm a ensinar às novas gerações os fazem recuperar suas experiências 

de infância, fazendo-os compreender sua própria história e seu futuro. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

O desafio de aproximar gerações buscando diminuir as segregações e barreiras entre 

elas bem como vencer as discriminações frente as pessoas de maior idade é um grande objetivo 

a ser concluído na sociedade atual. Por meio deste artigo foi possível realizar estudos aos quais 

permitiram refletir sobre as gerações atuais e futuras e como por meio das trocas 

intergeracionais entre idosos e crianças se pode buscar o equilíbrio social tanto para um quanto 

para outro. É de fundamental importância evidenciar os sentimentos em comum que podem ser 

estimulados para ambas as faixas etárias. A abordagem sobre as relações entre o idoso e a 

criança através da experiência de troca em um mesmo espaço, permitiram definir os benefícios 

para ambos mentalmente, cognitivamente e afetivamente.  Para os idosos, o envolvimento e a 

interação com crianças são importantes para a sua adaptação às perdas naturais que ocorrem 

durante o prolongamento da vida. Ficou evidente que sem estímulo, os mesmos acabam sendo 

levados ao isolamento e isto pode decorrer em consequências mais graves.  Já para as crianças 

o convívio intergeracional pode levá-las ao seu completo desenvolvimento, construindo o 

sentimento de respeito às pessoas de maior idade bem como agregação aos seus conhecimentos, 

devido as trocas de experiências.  

 

Desta forma, o espaço arquitetônico em que crianças e idosos estabelecem relações deve 

ser estimulador, promovendo atividades interativas através dele. Os ambientes de uso em 

comum são os que se inserem de forma efetiva nas trocas intergeracionais, portanto elaborar 

espaços que possuam atividades como: dança, música, ginástica, teatro, entre outros, são 

fundamentais. Observou-se que são exatamente estas atividades que ocorrem tanto no programa 

Sesc Gerações, como também no Centro De Aprendizado Intergeracional, Providence Mount 

St. Vincent, seja através de oficinas ou também de atividades monitoradas. Sendo assim, para 

a elaboração de um Centro Intergeracional, os espaços criados deverão atender ambas as faixas-

etárias com locais que permitam que as atividades em conjunto sejam realizadas de forma 

segura, configurando espaços amplos e de usos variados. 

 

Esta partilha entre pessoas em diferentes momentos da vida estimulam o 

desenvolvimento de vínculos e garante que as próximas gerações possam conviver em harmonia 
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com os mais velhos que por sua vez ganham um impacto profundo na sua autoestima. Portanto, 

visando compreender na prática sobre as relações intergeracionais é que se chegou aos estudos 

de caso citados. O espaço edificante pode influir diretamente no comportamento tanto de 

crianças como o de idosos. A partir dele os mesmos podem se sentir seguros e confiantes para 

desenvolver atividades em conjunto, quebrando estereótipos que de início podem surgir.  A 

capacidade de interagir com o ambiente e com a as pessoas que o cercam fortalece os laços 

construídos nas trocas intergeracionais e faz com que o local em que estão inseridos entre como 

um complemento fundamental para suas vidas, aumentando o poder sobre os momentos vividos 

coletivamente. O homem naturalmente recebe estímulos durante a vida, mas fazer com que cada 

experiência vivida se efetive e fique preservada em cada um é uma tarefa árdua e enriquecedora. 
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