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ABSTRACT  

INTRODUÇÃO: Cabe a cada geração encontrar o tempo e o espaço necessário para manter a coesão 

das relações intergeracionais, as quais são o mais eficaz e seguro meio de inclusão social na 

atualidade[1]. Os programas intergeracionais funcionam como veículos sociais com o objetivo de criar 

propósitos e crescente troca de recursos e aprendizagens entre as gerações. No caso específico de 

sessões intergeracionais entre pessoas com demência e jovens são evidentes benefícios significativos 

para ambos os grupos[2]. OBJETIVO: O objetivo desta comunicação é apresentar o Projeto “Entre 

Gerações” que engloba sessões intergeracionais de reminiscência em que se relacionam, em regime 

de voluntariado, alunos do 2º ano do curso de Licenciatura em Terapia Ocupacional da Escola 

Superior de Saúde do Alcoitão e pessoas com demência, utentes da Casa do Alecrim – Alzheimer 

Portugal. Os alunos, que no seu curriculum de curso têm unidades curriculares de desenvolvimento 

pessoal têm a oportunidade de, no âmbito deste projeto, poderem desenvolvê-las. Este tipo de 

abordagem, baseado na estimulação cognitiva em grupo, contribui para a melhoria da cognição 

global e do funcionamento social das pessoas com demência[3]. METODOLOGIA: As sessões, 

dinamizadas por uma terapeuta ocupacional, ocorrem semanalmente com duração de 90 minutos e 

integram 4-6 pessoas com demência (fase inicial a moderada) e 3-4 jovens. Todos utilizam o nome ao 

peito e as perguntas (autobiográficas; opiniões pessoais) escritas em cartões são lidas em voz alta 

pelos participantes, estratégias compensatórias que permitem facilitar a interação e diminuir a 

evidência dos défices cognitivos dos utentes. O projeto teve início no ano letivo 17/18 e mantém-se 

em funcionamento. No total já foram envolvidas 15 pessoas com demência e 29 jovens. 

RESULTADOS: Tal como sugerido por Chung[2] verificou-se que os jovens agem como facilitadores 

para as pessoas com demência evocarem e partilharem as suas vivências e opiniões. O ambiente 

social rico e positivo, crucial ao bem-estar da pessoa com demência[4], permite contornar as 

limitações de cada um, dando a oportunidade de se voltarem a sentir capazes, úteis e com 

identidades ocupacionais que merecem ser valorizadas, independente da sua idade e capacidades 

cognitivas[5]. CONCLUSÕES: Os jovens identificam a mudança que ocorreu na forma como “olham” 
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para a pessoa com mais idade, destacando o bem-estar que experienciam ao ouvir “lições de vida” 

(sic) que os enriquecem e ainda, o facto de se sentirem capazes de dar um contributo positivo na 

vida de pessoas em situação de vulnerabilidade.  

 
Keywords: intergeracionalidade, pessoa com demência, jovens voluntários, reminiscência, bem-estar 
 
References:  
[1] Pereira F. Teorias e práticas da gerontologia: um guia para cuidadores de idosos. 2ª ed. Viseu: 
PsicoSoma; 2012. 
[2] Chung JC. An intergenerational reminiscence programme for older adults with early dementia and 
youth volunteers: values and challenges. Scand J Caring Sci. 2009; 23(2): 259-264. 
[3] Aguirre E, Woods RT, Spector A, Orrell M. Cognitive stimulation for dementia: a systematic review 
of the evidence of effectiveness from randomised controlled trials. Ageing Res Rev. 2013; 12(1): 253-
262. 
[4] Brooker D. Person-centred dementia care - making services better. 2nd ed. London: Jessica 
Kingsley Publishers; 2007. 
[5] Kitwood T. Dementia reconsidered - the person comes first. 1st ed. United Kingdom: Open 
University Press; 1997. 
 
 
 
 

 


