4o Encontro RTIG
Registro de Representação
Relação Intergeracional
30 de junho de 2018

Consolidação das Respostas

Participantes: Adriana, Carla, Carolina, Denise, Gilda, Ideli, Kelly, Leandro, Lucia,
Ronaldo, Vitoria.

1. Quando eu penso << Relação Intergeracional >> quais são as três primeiras
palavras que me veem ao espírito?

Compreensão. Conexões / 2. Dinamismo.
Consciência. Rede. Vida.
Dificuldade. Amor. Respeito.
Abertura. Desapego. Resiliência.
Convívio. Troca de Experiência. Aprendizagem.
Distanciamento. Pode ser.
Compreensão. Dinâmica. Escuta.
Diálogo. Idade. Velocidade
União. Saber. Conhecer
Humildade. Assertividade. Benevolência.
Caracol. Espiral. Cubo.
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2. Que imagem me vem quando eu comparo esta expressão a qualquer coisa?
<< Relação Intergeracional >> é como:
Luz que dá escuridão/entre/ escuridão que dá luz
Rede
Uma floresta onde as árvores grandes protegem as menores e as menores mantem o solo
úmido
Voo no escuro
Abraços e mãos dadas
Um rio que corre/flui, mas há pedras e toras no caminho
Um parque de diversão (pode ser tudo divertido, dinâmico ou um caos, barulho)
Árvore com suas raízes e galhos
União.
Duas pessoas de mãos dadas.
Uma cadeia infinita. Escada. Estrada.
3. O que me ajuda a me aproximar da << Relação Intergeracional >>?
A escuta sensível
Estar receptiva
Respeitar a todos e todas gerações
Vontade
Curiosidade / 3
Desejo e vontade de interagir/aprender o novo
E necessidade de aprender
Buscar atividades que são possíveis a mais idades
Empatia
Unir conhecimentos
Respeito e Plasticidade
Minha compreensão do processo infinito de encadeamento
4. O que me freia a me aproximar da << Relação Intergeracional >>?
A falta de integração do outro em mim.

Ser surda
Nada que eu perceba
Medo de errar
Medo de rejeição
Limite em conhecimento de tecnologia moderna
A mesmice. O parar no tempo
Falta de espaço / abertura para conversar
Lidar com as diferenças. O esforço para ter mais paciência ou ter que adaptar/mudar minha
forma de pensar
Preconceitos

Medo da mudança. Encontrar caricaturas.
Pensar que existe uma separação entre as gerações
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5. Que questões eu me coloco no que concerne a << Relação Intergeracional >>?
Estou centralizada em mim mesma?
Vejo no outro o que não vejo em mim mesma?
Como melhorar as relações intergeracionais
Qual (ais) o(s) aprendizado( s) decorrentes das relações intergeracionais
Que espaço abrir para enriquecer as relações “travadas” que fazem parte de minha vida
O que diferencia uma relação intergeracional de uma relação com qualquer outro ser,
independente de rótulos culturais e de idade?
O que eu tenho a oferecer seja significativo/faça diferença na relação. E o que posso
usufruir
do novo para minha transformação
Como favorecer os encontros e aberturas amorosas
Como reconhecer que estou agindo no automático e impondo meu modo de ser/agir?
Qual o potencial de integração entre as gerações? Quais os maiores desejos e como
transcende-los? O que eu posso fazer no cotidiano para melhorar a relação intergeracional.
Eu aprender, a troca da xxxx de cada um
Quem sou e 1) O que espero da relação; 2) O que será que esperam de mim?
Por que a relação é difícil? O gap geracional é uma verdade? É possível uma aproximação?
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6. O que eu gostaria de explorar, descobrir e compreender no que concerne
<< Relação Intergeracional >>?
a. Explorar
As manifestações culturais, políticas e sociais da sua época
Os benefícios a desfrutar das relações
Espaço de troca
Os contextos internos e externos
Estratégias e recursos que me permitam aproximar e ser aceita nas e pelas diferentes
“gerações”
Fatores de conexão entre gerações, pontes de conexões.
As formas, diálogos, conversas
Conhecer as maiores diferenças que mudem minha visão para enriquecer e minha
bagagem/experiência de vida
Experiências. Sentimentos
Introspecção da mente − Entender mais o ser humano
A geração Z e a Alpha
b. Descobrir
Motivos que influenciaram da sua época em sua formação
Meios de aprofundar a relação
Como “dessxxxsoar” abrir as pessoas para um diálogo mais profundo
Se e como os contextos históricos e culturais influenciam escolhas
O que estanca e o que favorece as RI
Os sentidos que cada um carrega consigo nos diferentes segmentos | os afetos
Diferenças, contradições e divergências
Como se sentem em cada experiência, ou como me sinto
O momento certo de tomar a atitude e como tomar
Por que a geração X hoje é a mis bem sucedida economicamente mas não emocionalmente?
c. Compreender
Os contextos de vivencias e experiências da pessoa na sua época
O que dificulta a aproximação
O que levou a criação destas cascas
História de vidas, escolhas
Que posso ter limites, desejos e vontades mas que a cisão é mobilizadora
As aberturas, rupturas que facilitam encontro e/ou erguem fronteiras
Os meus próprios sentidos nessas relações
Significados e sentidos da vida
Cada um desses sentimentos
Porque tomei a atitude que tomei. Eu sabia que era a mais difícil para facilitar o
relacionamento.
O que une as gerações?
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