
Bracinhos de criança no seu pescoço. Choro 

de criança. O tumulto da presença infantil ao 

seu redor. Meu Deus, para onde foram as suas 

crianças? Naqueles adultos cheios de problemas, 

que hoje são seus filhos, que têm sogro e sogra, 

cônjuge, emprego, apartamento e prestações, você 

não encontra de modo algum as suas crianças 

perdidas. São homens e mulheres - não são mais 

aqueles que você recorda. 

Rachel de Queiroz 

É apenas no contexto das sociedades contemporâneas que 

a questão das relações intergeracionais transformou-se em 

objeto de investigação e em tema de encontros científicos; ao 

mesmo tempo, vem conquistando, como questão, um lugar 

cada vez mais privi legiado - melhor seria afirmar "inquietan-

te" - no âmbito das relações de amizade e familiares. 

As raízes do atual modelo de sociedade não são recentes; 

remontam ao século 20 e às transformações relacionadas a 

dois importantes processos: industrialização e urbanização. 

Caminhando de "mãos dadas", esses processos responderam 

por alterações significativas nos modos de produção, nas re-

lações de trabalho, nas moradias e nas relações familiares, en-

tre outras. Enfim, mudanças que alteraram profundamente os 

modos de ser, pensar e interagir. 

Paulatinamente, o modelo de família extensa - baseado na 

convivência de várias gerações - cedeu lugar à família nuclear, 

constituída por pais e fi lhos. Nesse ú l t imo modelo de família, 



espera-se que os f i lhos, quando jovens adultos, passem 

a morar em out ro lugar. Certamente, o d i to popular 

"quem casa quer casa" só ganhou sent ido com a nuclea-

rização da família; nuclearização responsável pela dimi-

nuição, cada vez maior, do número de membros do nú-

cleo famil iar - segundo dados divulgados pelo Inst i tu to 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as taxas de 

fecundidade (número de f i lhos t idos por mulher em ida-

de reprodutiva) vêm decl inando, no Brasil, ano a ano. Já 

em 2008, essa taxa apontava na direção da reposição da 

população total . 

Sob tais condições, as trocas intergeracionais se esgar-

çam. O contato entre netos e avós restringe-se, cada vez 

mais, a encontros ocasionais (aniversários, férias, finais 

de semana etc.). Apesar de muitos avós responderem, 

não poucas vezes, por atividades relacionadas ao dia a 

dia de netos (como levá-los à escola e buscá-los), o fato 

é que tais atividades não se transformam em relações de 

trocas ricas e prazerosas. Uma das características cen-

trais das relações intergeracionais é a "reciprocidade"; 

no entanto, o que se observa nas relações entre crianças, 

jovens, adultos e idosos é, freqüentemente, a falta de re-

ciprocidade. Reciprocidade significa diálogo, sinceridade 

e respeito ao outro, ao diferente (por raça, etnia, gênero, 

religião, geração etc.). 



"Essa mesma sociedade que prolongou a vida não sabe 

o que fazer com os que chegam aos sessenta anos (...) 

e com os que vivem a velhice muitos e muitos anos" 

Estranhas às sociedades tradicionais e às chamadas socie-

dades "primitivas", as palavras citadas devem servir de alerta 

para tudo o que perdemos quando destinamos aos mais ve-

lhos lugares - existenciais e relacionais - tão pouco confortá-

veis. O homem, por sua condição, é um ser relacionai; tanto 

as identidades individuais como os lugares socioculturalmen-

te ocupados definem-se na relação com os outros, ou seja, 

com todas as pessoas com as quais estabelecemos relações 

próximas e/ou distantes. Abdicar das trocas intergeracionais, 

negar o passado e permanecer no "aqui e agora" constituem 

atitudes que comprometem a própria condição humana. 

Mui to ganharíamos se atentássemos para as sociedades 

nas quais os mais velhos são um bem maior; sociedades em 

que as relações intergeracionais são pautadas pelos princí-

pios maiores da reciprocidade e do respeito ao legado de 

que os mais velhos são os legítimos senhores. Enfim, socie-

dades que desconhecem ouvidos moucos às palavras dos 

mais velhos. 

Apesar da oposição, filosoficamente tão explorada, entre 

"informação" e "experiência", a "sociedade da in fo rmação" -

outra designação para as sociedades contemporâneas - não 

pode prescindir da "experiência". Isso porque enquanto a in-

formação basta a si mesma, renovando-se constantemente, 

a experiência, alimentada que é pela vivência, entrelaça pas-

sado, presente e futuro. Passa de geração a geração através 

das trocas relacionais, não sucumbindo aos meios virtuais 

ou veículos de comunicação. 

Para que a velhice seja vivida sob outras condições, 

na sociedade contemporânea, impõe-se não só a des-

construção do ideário que a cerca, como a valorização 

da vida em todas as suas etapas; valorização certamen-

te pautada em relações de trocas sociais entre crianças, 

jovens, adultos e idosos. 

Vó é palavra mágica, 
Feita de favos de mel, 
Por fadas do bem querer. 
Ser avó é ter desejos de mudanças, 
Aceitar pacificamente as mudanças dos desejos... 
É quebra de paradigmas. 
Conquista de novos olhares, 
São diferentes visões de mundo, 
Num mundo mais colorido, 

Feito de pura emoção que segue a cada momento, 
A cada dia a explodir de prazer o coração, 
De excesso de emoção... 

Maria José de Azevedo Araújo 
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Uma imagem clássica é a primeira que me vem à cabeça 

diante da questão... Um senhor calvo e sereno, que assu-

me diante de seus alunos silenciados uma postura altiva e 

enfática de mestre. A plateia é jovem e pacata, desempe-

nhando seu papel subserviente: nada lhes resta a não ser 

a possibilidade de serem aprendizes até que os anos os 

l ibertem. 

por Celina Bragança 

Transitando pelo tempo , forma-se uma imagem pa-

ralela, agora acelerada e instável, em que o t o m gri-

salho dos cabelos habita o lugar do aluno, em meio a 

um ambiente de aprendizagem com fortes traços de 

tecnologia, alguma tensão no ar pelo contato perma-

nente com O novo, e a condução do grupo nas mãos 

de um rosto j ovem, quase arrogante, fascinado pelo 



lugar que exerce ainda sem muitos anos de atuação 

na mochila. 

0 que pensar diante dos cenários? Entre uma cena e 

outra, afinal, evoluímos ou não? Avançamos na direção da 

ruptura com paradigmas geracionais que fundamentam a 

estranheza diante do novo? O que pensam, de fato, os 

atores ali registrados uns sobre os outros - e qual a efeti-

va disponibilidade para descobrirem-se, trocarem impres-

sões sobre o mundo, transformarem-se? Em que estágio 

de maturidade humana estamos, afinal, quando coloca-

mos frente a frente gerações, ocupando, consciente ou 

inconscientemente, espaços de poder e interação? 

Mergulhemos por alguns instantes neste álbum de 

retratos do sistema educacional, reconhecendo que a 

escola é um recorte das práticas sociais, uma lente através 

da qual se pode intuir, analisar e refletir sobre as diferentes 

variáveis que modelam os comportamentos coletivos. Não 

é, portanto, um registro escolar, mas padrões de relações 

entre gerações o que observamos com estas imagens... 

Se no primeiro quadro surge com força a associação en-

tre geração, saber e respeitabilidade, tripé posto em xeque 

por boa parte daqueles que o vivenciaram na prática, o que 

dizer do segundo? Será diferente a arrogância juvenil da 

pouquíssima disponibilidade para a escuta, típica do mode-

lo clássico? Serão diferentes o medo e o tremor dos alunos 

diante dos mecanismos de avaliação - rituais expressamen-

te destinados a evidenciar diferenças entre os agentes en-

volvidos, muitas vezes com requintes competitivos? 



Neste "contemporâneo" em que vivemos com a sensa-
ção de uma "fusão de tempos", tais imagens coabitam os 
ambientes educativos, assim como é possível encontrá-
-las metamorfoseadas nas cenas urbanas cotidianas, nos 
shoppings, nas casas e condomínios, nos ambientes de 
trabalho e lazer. O simples fato de que as gerações es-
palham-se hoje pela sociedade já sem amarras tão claras 
quanto aos papéis sociais que devem, a priori, exerce, é 
acalentador na perspectiva de um meio social acolhedor 
e menos estereotipado, apto a permitir a participação de 
todos os seus indivíduos sem restrições oriundas de um 
ou outro elemento biográfico estático e preconcebido. 
Não assegura, no entanto, que tenhamos de fato enfren-
tado aspectos centrais de nossa relação com o outro, o 
diferente, que é também um espelho constante (e, muitas 
vezes, ameaçador) de nós mesmos. 

É preciso atenção, particularmente no que diz respeito 
à visão competitiva que impera nos múltiplos relaciona-
mentos de nossa espécie, tratando o outro a partir de suas 
características estaticamente concebidas (caracterizando, 
por exemplo, um perfil geracional) e tomando-o como 
objeto "relativo" a si, a ser superado ou depreciado. 

Temos fortes desafios nessas construções, e a Educação, 
seja aquela praticada entre os muros escolares, seja aque-
la que acontece de forma corriqueira no âmbito familiar 
ou de trabalho, ocupa um lugar central nesse percurso, 
pois é o campo em que se fertilizam os indivíduos como 
seres socialmente formados, em que se perpetuam e se 
transformam as práticas sociais. É preciso atuar (endoge-
namente, inclusive) para que superemos os estereótipos 
que apartam as gerações e impedem sua interação pro-
dutiva, momentos de coeducação, que diluem ou desten-
sionam os conflitos para dar lugar ao encontro e ao en-
cantamento mútuo da descoberta da diferença, não como 
objeto de tolerância, mas sim como valor humano. 

É fato que não é simples superar visões formadas a par-
tir de diversas variáveis (não apenas a alocação etária), 
e a partir das quais se estruturam relações de poder e 
subserviência, de identidade ou exclusão, cristalizando a 
percepção geracional. O que entra em cena é a percepção 

do outro, cujas feições estão carregadas de preconcepções 
determinadas histórica e culturalmente. 

O ponto a destacar deste percurso é que estamos 
distantes de enfrentar de fato uma percepção do outro 

construída à luz de uma sociedade profundamente com-
petitiva, em que a diferença é vista como ameaça antes de 
ser percebida como valor, como elemento de troca e cres-
cimento mútuo. No mundo contemporâneo, a experiência 
com o outro, com o diverso, tem sido norteada não pela 
troca ou pelo encontro, mas sim pelas sombras da hierar-
quização e do exercício de poder, gerando assim uma in-
disponibilidade para o relacionamento (adensamento de 
vínculos) e uma enorme fragilidade nas relações. 

Ainda que tenhamos dado passos significativos na di-
reção de um novo padrão relacionai, corremos o risco de 
viver sob a máscara da tolerância ou do (suposto e apenas 
superficialmente praticado) respeito à diferença e perma-
necer distanciando-nos da efetiva vivência do encontro, 
que nasce da disponibilidade para o outro e para o seu 
(preconcebido) valor. 

Se, por um lado, tivemos avanços que não podemos 
negar, ampliando as interfaces de convívio, flexibilizando 
condutas e práticas sociais engessadas geracionalmen-
te (até pouco tempo atrás seria raro, senão impossível, 
encontrar senhoras em academias, namorando ou pla-
nejando viajar o mundo, ou ainda jovens que pudessem 
encarar uma plateia que supera em muito sua idade para 
expor seu pensar sobre assuntos técnicos, de gestão ou 
mesmo no âmbito escolar), por outro estamos longe de 
lidar com naturalidade e leveza com tais situações, ou 
ainda entendê-las como oportunidades de crescimento e 
aprendizagem. 
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