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Introdução 
 
Há algumas décadas quando os centros urbanos de nossos pais não eram tão 
extensos quanto o são atualmente, era possível observar grupos de crianças 
ouvindo atentamente histórias contadas por adultos, inclusive por seus avós.Todavia 
o crescimento vertiginoso da cidade, a nuclearização da família e a popularização da 
televisão, além da consolidação dos novos valores constituintes da cultura de 
massa, tem sido alguns dos fatores mais importantes para o distanciamento das 
gerações e o conseqüente enfraquecimento da transição de conhecimento de uma 
geração para outra (Ferrigno, 2003). 
Segundo Margaret Mead (1971) apud Ferrigno (2003) como resultado de suas 
observações antropológicas de culturas primitivas e de culturas desenvolvidas, 
distingue três processos básicos de educação envolvendo as gerações: culturas 
pós-figurativas em que os velhos ensinam as gerações mais jovens; culturas co-
figurativas nas quais ocorre a co-educação entre os contemporâneos e culturas pré-
figurativas onde os jovens passam ensinamentos aos mais velhos. 
                       
Objetivo 
 
Proporcionar a troca de experiência entre gerações, garantir a inclusão social e a 
melhora na educação da criança. 
 
METODOLOGIA 
 
Para o presente estudo foram analisadas 15 crianças do Projeto Curumim e 15 
idosos do Trabalho Social com Idosos todos freqüentadores do Sesc – Serviço 
Social do Comércio, sem vínculo familiar entre eles. Foram ministradas atividades 
lúdicas capazes de transformar a competitividade em alternativas cooperativas para 
realizar desafios, solucionar problemas e harmonizar conflitos, utilizando materiais, 
tais como: bolão gigante, corda, cama elástica, pára-quedas, xadrez, internet, etc. 
 
RESULTADOS 
 
O resultado obtido, é um grande intercâmbio de informações, agregando ao 
desenvolvimento das mais diversas capacidades físicas importantes noções de 
companheirismo, trabalho em equipe e respeito aos mais diversos valores morais 
adquiridos em cada fase da vida. 
 
 
 
CONCLUSÃO 
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Conclui-se que co-educação de gerações proporciona a melhora do processo inter-
geracional, compartilhando diferenças para uma convivência pacifica e harmoniosa 
dessas relações. Por isso a implantação de atividades como essas nas escolas em 
horários alternativos será muito interessante para a melhora de princípios básicos 
como inclusão social e respeito. 
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