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Resumo: O objetivo do presente estudo constitui-se em demonstrar a influência dos 
relacionamentos e interação provenientes da solidariedade intergeracional no cotidiano das 
idosas da Colméia Espírita Cristã “Abegail”. As relações intergeracionais ocorrem entre 
indivíduos pertencentes a diferentes gerações e sabe-se que o diálogo entre indivíduos contribui 
para uma nova consciência. Os resultados indicaram uma nova perspectiva e qualidade de vida 
para as idosas a partir da relação intergeracional estabelecida. Essa relação também contribui 
para a preservação da identidade e subjetividade das idosas, bem como das crianças e jovens, 
afinando os vínculos de solidariedade, afetividade e sociabilidade. Aos mais jovens é, assim, 
apresentado novas vivências que foram desenvolvidas a vida inteira, na forma de pensa, agir e 
sentir. 
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1. Introdução 

    O crescimento da população de idosos é um fenômeno mundial e está 

ocorrendo a um nível sem precedentes, tornando-se um desafio da atualidade. 

Contudo, nem todos os países estão organizados para atender essa demanda 

da sociedade. De acordo com IBGE, em 1940 no Brasil, a expectativa de vida 

era de 41,5 e agora essa transpôs para 73 anos. Para 2020 a expectativa de 

vida chegará aos 75 anos, tendo assim, o país, um contingente de 34 milhões 

de idosos, a qual representará 15 % da população. 

Nesse seguimento esse trabalho tem como objetivo demonstrar a do 

presente estudo constitui-se em demonstrar a influência dos relacionamentos e 

interação provenientes da solidariedade intergeracional no cotidiano das idosas 

da Colméia Espírita Cristã “Abegail”. Para tal será inicialmente destacado o 

contexto histórico da Colméia Espírita Cristã “Abegail”, uma Instituição de Longa 

Permanência para Idosos (ILPI). Em seguida a importância do relacionamento 

intergeracional, que é um estímulo à solidariedade trazendo benefícios 

significativos, como a quebra de preconceitos e a conquista de um ambiente 

propício para o conhecimento recíproco entre as gerações. Logo, a prática 

profissional do assistente social, destacando os projetos realizados “Afinando os 
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vínculos” e “Cidadania”, voltados para a interação intergeracional. Por fim, as 

considerações finais que afirmam a relevância da interação intergeracional, dado 

que se conseguiu preservar a identidade e subjetividade das idosas, bem como 

das crianças e jovens, em uma ambiente de respeito e dignidade.  

2. Breve Histórico  

Fundada em 1977, por um grupo de pessoas espíritas, lideradas pelo 

Senhor Estácio Rodrigues da Cunha, a Colméia Espírita Cristã “Abegail” tem se 

dedicado ao longo de sua existência a acolher idosas em situação de 

vulnerabilidade e risco social, através de atendimento institucional (abrigo). O 

nome “Colméia” foi escolhido porque a instituição é composta de várias casas 

individuais para cada assistida, sendo área comum: a cozinha, o refeitório, os 

banheiros, área de lazer, sala de fisioterapia e o Centro Espírita. Inicialmente 

eram casas de madeira que aos poucos foram substituídas por casas de 

alvenaria. 

 A missão da instituição é oferecer as suas moradoras maior qualidade de 

vida. De acordo com as finalidades estatutárias, no art 3º, está disposto que a 

COLMÉIA ESPÍRITA CRISTÃ “ABEGAIL” tem por fim ou objetivo primordial a 

prestação de serviços de alta complexidade, em forma de atendimento 

institucional (abrigo) a pessoas idosas, femininas, em abandono ou maus tratos 

da família ou ainda, pessoa idosa que ela ou seus familiares não possuam 

condições econômicas de prover o seu sustento; ou seja, em qualquer situação 

de vulnerabilidade social e/ou econômica, de qualquer estado civil, com idade 

mínima, na admissão, de 60 (sessenta anos). Ainda do estatuto, destaca-se os 

seis primeiros princípios: preservação dos vínculos familiares; atendimento 

personalizado e em pequenos grupos; manutenção do idoso na mesma 

instituição, salvo em caso de força maior; participação do idoso nas atividades 

comunitárias, de caráter interno e externo; observância dos direitos e garantias 

dos idosos; preservação da identidade do idoso e oferecimento de ambiente de 

respeito e dignidade.  

A entidade sobrevive de doações e de contribuições das moradoras, ao 

amparo do art. 35 do Estatuto do Idoso. Neste momento, 29 (vinte e nove) idosas 

residem na instituição, contando com cuidados e acompanhamento diário de 



 

vários profissionais, tais como: Cuidadoras, Enfermeira, Psicóloga, 

Fisioterapeuta, Terapeuta Ocupacional, Assistente Social, Nutricionista, 

Profissional de Educação Física, Motorista, Cozinheira e Serviços Gerais.   

É relevante mencionar que diariamente as idosas são acompanhadas e 

realizam diversas atividades com a equipe técnica. A Enfermeira que realiza 

encaminhamento a médicos, hospitais, laboratórios e administra remédios 

conforme receita médica, é responsável por curativos quando necessário. A 

Fisioterapeuta realiza atendimentos individuais das idosas, com priorizando a 

independência motora das mesmas. A Psicóloga realiza atendimentos 

individuais e grupais visando à melhora de sintomas de ansiedade, depressão, 

treino de memória e reabilitação cognitiva através da arte terapia. A Profissional 

de Educação Física realiza atividades funcionais para o dia a dia, coordenação 

motora, aeróbicos, lúdicas, etc. A Terapeuta Ocupacional tem como foco 

manter/prover a independência e autonomia das idosas no desempenho 

ocupacional por meio da realização de atividades. A Nutricionista é responsável 

pelo cardápio das seis refeições diárias, acompanhamento individual em caso 

de intolerâncias, alergias, desnutrição, obesidade, entre outros. Por fim, a 

Assistente Social que realiza visita domiciliar, acolhimento na institucional, 

auxílio durante período de adaptação, contato com familiares e manutenção dos 

vínculos, encaminhamentos, programação de passeios mensais, projetos 

públicos e privados, captação de recursos, capacitação da equipe, entre outros. 

3. A importância do relacionamento intergeracional 

 Atualmente com os avanços dos estudos e pesquisas em gerontologia, 

sentiu-se a necessidade de oferecer outras atividades que infiram diretamente 

na qualidade de vida da pessoa idosa, a qual engloba mais fatores, dentre os 

quais a conservação do convívio com as demais gerações, da cultura e lazer. 

Confirmando essa perspectiva o Estatuto do Idoso no art. 3º elucida que: 

É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder 
Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do 
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao 
esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao 
respeito e à convivência familiar e comunitária. Parágrafo único. A 
garantia de prioridade compreende: I - atendimento preferencial 
imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados 
prestadores de serviços à população; II - preferência na formulação e 
na execução de políticas sociais públicas específicas; III - destinação 



 
privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a 
proteção ao idoso; IV - viabilização de formas alternativas de 
participação, ocupação e convívio do idoso com as demais gerações; 

 

Nesse sentido, Erikson (1963), apresenta em seu estudo o modelo de 

desenvolvimento psicossocial ao longo da vida, introduzindo o termo 

“generatividade”, como o contraponto à estagnação na meia idade, sendo este 

o sétimo estágio de vida. O mesmo autor afirma que a generatividade é 

determinada como uma tarefa social relevante para a vida adulta, de tal modo, 

que os relacionamentos intergeracionais harmoniosos deve fazer parte ao longo 

da vida.  

Assim sendo, uma pessoa antes de nascer já tem estabelecido os 

relacionamentos que irá permear o seu meio, pois o relacionamento é uma 

troca, intimidade e amizade.  

 O cuidado a pessoas idosas ocorre num contínuo de apoio e de 

intercâmbio entre as gerações, que é controlado por fatores econômicos e 

ideológicos. Desse modo quando ocorre alta incapacidade funcional as 

pessoas idosas dependem principalmente da ajuda proporcionada pela família, 

pelos amigos e por voluntários, ou seja, de apoios informais. A história de 

relacionamentos interpessoais dentro da família é um importante determinante 

de como serão as relações entre os idosos fragilizados e os seus cuidadores. 

 Nesse seguimento os relacionamentos estão ligados ás relações 

interpessoais (relacionamento entre as pessoas) que por sua vez, utiliza do 

termo de relações humanas. Segundo Minicucci (1985, p. 21 apud SALINAS; 

OLIVEIRA, 2004, p.17) as relações humanas têm: 

[...] sido estudadas como uma ciência - a ciência do comportamento 

humano, no seu relacionamento intra e interpessoal.  Valendo-se 

também de outras ciências que estudam o homem no seu 

relacionamento, como a psicologia, a sociologia, a moral, enfim, as 

chamadas ciências Sociais. 

 Complementando essa perspectiva Magalhães (2001, p.18 apud 

SALINAS; OLIVEIRA, 2004, p.18) afirma que as relações interpessoais “[...] são 

as trocas, as comunicações, os contatos entre as pessoas. Uns interagindo com 

os outros nas mais diferentes situações que fazem parte da existência humana”. 

Assim, entendemos que faz parte do cotidiano das pessoas interagirem, 



 

tornando se um fenômeno corriqueiro. Dessa forma as relações humanas 

conforme Weil (1995, p.5 apud SALINAS; OLIVEIRA, 2004, p.18) se encontram 

nas “relações do indivíduo com o grupo, dos indivíduos entre si, do grupo com 

outros grupos, do líder com o grupo, do indivíduo com o líder”. Compreendemos 

que as relações interpessoais existentes se manifestam em grupos. 

 Nesta assertiva, França e Soares (1997), explicam os relacionamentos e 

a interação entre crianças e jovens com os idosos são indiscutíveis para o 

resgate de valores, bem como para a noção de tempo, a mudança ao longo dos 

anos principalmente nas suas identidades. Ainda, essa interação intergeracional 

é necessária e compreendida como uma forma de prevenção dos preconceitos 

em relação ao envelhecimento.   

Segundo França e Soares (1997) quando o idoso possui a convivência 

dos seus filhos e netos, isso favorece reciprocamente as gerações, visto que 

ocorre a troca dos conhecimentos em relação à história familiar, costumes, 

culturas e a cidade onde moram, e do mundo. Mas, também sobrevém à troca 

de saberes, quando ocorre o convívio do idoso com crianças e jovens que são 

fora do contexto familiar, se estabelece novas amizades e afetividade que 

estimule a solidariedade, e o desenvolvimento cognitivo social. 

4. Projetos solidariedade intergeracional 

Os fatores individuais determinam a forma como envelhecemos: os 

genéticos, biológicos, comportamentais, psicológicos, ambientais e sociais. O 

envelhecimento é dinâmico, diferencial, heterogêneo, cumulativo que ocorre ao 

longo da vida dos seres humanos, integra-se no ciclo da vida biológica, desde o 

nascimento até a morte, e deriva da forma como é vivenciado nos contextos 

sociais. Neste sentido, é importante que haja interação e convívio dos idosos 

com todas as faixas etárias, para sua a saúde mental, psicológica e física, 

gerando uma sociedade mais incluída. A solidariedade intergeracional traz a 

minimização dos preconceitos e propicia a troca de conhecimento.  

Neste seguimento, é relevante elucidar que das idosas da Colméia 

Espírita Cristã “Abegail”, poucas possuem relações entre gerações com 

familiares, principalmente com crianças e jovens. Esta dificuldade está presente 

no dia a dia na realidade da instituição. Das vinte e nove idosas acolhidas, 



 

apenas seis possui vínculo familiar (irmãos, filhas, filhos e primos). Isso significa 

que, vinte três idosas não tem vínculo familiar.  

Pensado nesta ausência de vínculos, dentro das relações sociais, 

compreende-se que o idoso institucionalizado encontra-se em desamparado 

neste aspecto, em relação ao idoso que reside na comunidade e com a sua 

família. Assim, sentiu-se a necessidade da geração destes vínculos através das 

atividades que envolvam a interação social das idosas para a promoção da 

qualidade de vida. Foram criados e estão em desenvolvimento, desde março de 

2019, dois projetos.  

O primeiro projeto é o “Afinando os vínculos”, com o pequeno Anjo2. Neste 

projeto as idosas que tem mobilidade, grau I e II3, vão visitar as crianças na 

instituição havendo interação com as crianças menores no berçário e as maiores 

no café do final da tarde. Para as idosas que não possuem mobilidade, grau III, 

as crianças maiores (quatro a seis anos) vão visitar as idosas na Colméia, 

realizando atividades lúdicas, e no final da tarde fazem um lanche juntas.  

O segundo projeto “Cidadania” é com o Colégio Sepam4 de Ponta 

Grossa/PR, contando com a participação de vinte cinco jovens que estão 

cursando o ensino médio. Foram recebidas doações de trinta suculentas 

diferenciadas do mesmo colégio, e através de projetos e doações conseguiram-

se vasos de cerâmicas. Uma vez no mês esses jovens vão à Colméia, das 13:30 

as 16:30, e realizam, com as idosas, a pintura dos vasos e  o plantio das 

suculentas.  

 
2 O Núcleo Pequeno Anjo atua em Ponta Grossa. Uma iniciativa da Vara da Infância e da 
Juventude da Comarca de Ponta Grossa, em parceria com a Associação de Proteção à Menina 
(APAM). A entidade tem o objetivo de atender a demanda por unidades de acolhimento de 
crianças de zero a seis anos. São atendidas crianças abandonadas ou que tiveram seus direitos 
violados, vítimas de maus tratos, encaminhadas pelo Conselho Tutelar ou por meio de decisão 
judicial. 
3 a) Grau de Dependência I - idosos independentes, mesmo que requeiram uso de equipamentos 

de auto-ajuda; b) Grau de Dependência II - idosos com dependência em até três atividades de 
autocuidado para a vida diária tais como: alimentação, mobilidade, higiene; sem 
comprometimento cognitivo ou com alteração cognitiva controlada; c) Grau de Dependência III - 
idosos com dependência que requeiram assistência em todas as atividades de autocuidado para 
a vida diária e ou com comprometimento cognitivo. 
4 Os colégios SEPAM alinham tradição e modernidade tecnológica. O sistema de aulas, estudos, 
tarefas e provas que o aluno realiza desde o Ensino Fundamental contribuem para o sucesso 
nas aprovações do PSS, vestibulares e SISU.  

 
 



 

Em ambos os projetos ocorre a interação social intergeracional. Ainda, é 

possível a estimulação da memória, visto que as idosas contam a história de 

suas vidas e resgatam a sua identidade, bem como os seus valores e crenças 

que na maioria das vezes se perdem quando são institucionalizados. A interação 

com as crianças e jovens permite a troca de carinhos e atenção, conversa e 

muitos sorrisos. Também novos aprendizados, tendo em vista a gama de 

recursos tecnológicos existentes atualmente e o avanço da educação. Neste 

seguimento, França e Soares (1997), afirmam que a afetividade assim como a 

comunicação e a sociabilidade podem ser desenvolvidas a vida inteira.  

Destaca-se que, após a criação destes dois projetos percebeu-se pela 

equipe técnica composta pela: Enfermeira, Psicóloga, Fisioterapeuta, Terapeuta 

Ocupacional, Assistente Social, Nutricionista e Profissional de Educação Física, 

que as idosas estão participando das atividades de vida diária com mais 

disposição. Notou-se que conviver com crianças e os jovens também exigiu que 

as idosas desempenhassem atividades que exijam fisicamente, uma vez que em 

sua maioria, permanecem por longos períodos sentadas ou acamadas, e 

corriqueiramente se negam a desempenhar atividades que requeiram 

movimento. Ainda, houve a melhoria quanto à diminuição da dosagem de alguns 

medicamentos.  

Assim, o estímulo à solidariedade e a interação intergeracional, tem 

trazido para as idosas da Colméia benefícios significativos. Primeiramente a 

quebra de preconceitos, logo a conquista de um ambiente propício para o 

conhecimento recíproco entre as gerações. 

 

Considerações finais  

Foi possível, no contexto vivenciado na Colméia, proporcionar a interação 

intergeracional por meio dos projetos “Afinando os vínculos” e “Cidadania”. 

Houve aumento notável na autoestima das idosas, sendo percebido 

principalmente nas atividades realizadas no cotidiano, e com isso conseguiu-se 

preservar a identidade e subjetividade tanto das idosas, como das crianças e 

jovens, em um ambiente de respeito e dignidade. Portanto, constatou-se que é 

de suma importância a solidariedade intergeracional, porque permitem à 



 

compreensão e assimilação de uma forma mais natural às mudanças físicas, 

cognitivas e sociais em decorrência do envelhecimento. 

Assim, de acordo com Boff (1999, p.33) “Cuidar é mais que um ato; é 

uma atitude”. Por conseguinte, compreende muito mais que um momento de 

zelo, atenção e desvelo. Representa sim uma “[...] atitude de ocupação, 

preocupação, responsabilidade e envolvimento afetivo com o outro (BOFF 

1999, p.33)”.  
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