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RELAÇÃO INTERGERACIONAL TD – ENTREVISTA 
 

 
Entrevistado: ____________________________________________________________________ 

Em: ___/___/____                             
 

FOCO: Como você se relaciona com as gerações que convive. 

 

 
1. Em que geração você se situa?  
 

Gerações Nascidos entre  Idade em 2018 

    G. I e II Guerras 1901  −  1945 117  − 73 anos 

   G. Baby Boomers 1946   − 1964    72  −  54 anos 

   G. X 1965  − 1980    53  −  38 anos 

   G. Y = Millenium 1981  −  1997     37  −  21 anos 

   G. Z = Centennial 1998   −  2009     20  −  09 anos 

   G. Alpha 2010 − 2025 A  partir de 08 
 anos 

 
 

2. Com quais gerações você se relaciona?  
 
 

Gerações Nascidos entre  
Idade  

em 2018 
     Eu estou aqui 

 
Relaciono-me com: 

 G. I e II Guerras 1901  −  1945 117  − 73 anos   

G. Baby Boomers 1946   − 1964    72  −  54 anos   

G. X 1965  − 1980    53  −  38 anos   

G. Y = Millenium 1981  −  1997     37  −  21 anos   

G. Z = Centennial 1998   −  2009     20  −  09 anos   

G. Alpha 2010 − 2025 A partir de 08 
anos  
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3. Velhos para você são pessoas a partir de que idade? Como você se relaciona com eles? Se você 
disse não se relacionar com ‘os velhos’, como você imagina que seria um relacionamento com 
alguém desta faixa etária? 

    

4. Jovens para você são pessoas até que idade? Como você se relaciona com eles? Se você disse não 
se relacionar com ‘os jovens’, como você imagina que seria um relacionamento com alguém desta 
faixa etária?  

 

 
5. Fale um pouco de como você se relaciona em família, com pessoas da sua geração. E no trabalho? 

 

 
6. O que te incomoda no seu relacionamento em família com pessoas da sua geração? E no 

trabalho? 

 

 
7. O que te incomoda no seu relacionamento em família com pessoas de outras gerações? E no 

trabalho?  

 
8. Como a hierarquia é vivenciada nas suas relações em família?  E no trabalho?  

 
 

9. O que é gostoso no seu relacionamento com pessoas da sua geração? E de outras gerações?  

 

 
10. O que é amizade para você? Como você diferencia um amigo de um colega? 

 

 
11. Tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar sobre relação entre gerações? 


