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INTRODUÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: O desenvolvimento da sociedade nas últimas
décadas tem corroborado para um aumento considerável na expectativa de vida do brasileiro (IBGE).
Sendo assim, as questões sociodemográficas repercutem em mudanças na configuração familiar e
criam contextos de convivência multigeracional. (VICENTE; SOUSA, 2012). Tal situação pode vir
a resultar em indivíduos adultos em meia idade, divididos entre as necessidades e demandas dos pais
e também dos filhos. Assim, a literatura nomeia estes indivíduos como pertencentes à Geração
Sanduíche (GS) e, visto o cenário econômico e demográfico no Brasil, este fenômeno tende a ser cada
vez mais recorrente. (JESUS; WAJANMAN, 2014). Neste contexto, o presente estudo teve por
objetivo realizar apontamentos para maior entendimento relacionado a esta parcela da população
pertencente à GS. MATERIAL E MÉTODOS: Para a construção da presente pesquisa, utilizou-se
como método a revisão narrativa da literatura. Foram selecionados seis estudos que trouxeram
contribuições teóricas para a temática, sendo quatro artigos e duas dissertações de mestrado. As bases
de dados utilizadas para a pesquisa foram Google Acadêmico e Redalyc (Sistema de Información
Científica). Após a leitura, entendeu-se como possível a divisão dos resultados em 3 categorias
relevantes para compreensão do tema: 1) alterações sociodemográficas e econômicas; 2) aspectos
negativos; 3) aspectos positivos. RESULTADOS E DISCUSSÕES: Na primeira categoria, destacase que as alterações sociodemográficas contribuem para a demanda simultânea de responsabilidades
da GS, visto que a perspectiva de vida vem aumentando e o índice de fecundidade diminuindo. Este
fenômeno vem sendo observado desde 1980, e atinge principalmente mulheres de meia idade, que
passam a prestar algum tipo de auxílio/apoio para até três gerações diferentes. (JESUS; WAJNMAN,
2014). Essa maior incidência encontrada nas mulheres pode ser relacionada aos valores mais
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expressivos de solidariedade intergeracional e sensibilidade mais desenvolvida no que diz respeito
aos pais e aos filhos em relação aos homens. (GUERRA; TEIXEIRA; FONTES, 2017). Já sobre os
filhos, observa-se que a saída da casa dos pais e a diminuição de alguns vínculos psicológicos e
emocionais está cada vez mais tardia. Sendo assim, considera-se que um fator que contribui para isso
são as frequentes crises econômicas que dificultam a estabilidade financeira e a inserção no mercado
de trabalho. (SANTOS et al., 2018). Em relação à segunda categoria, sobre os aspectos negativos da
GS, observa-se que a interação intensa de cuidados pode gerar uma sobrecarga física e psicológica
ao considerar os demais campos que demandam responsabilidade, como o trabalho profissional e
aspectos da vida pessoal, por exemplo. (JESUS; WAJNMAN, 2016). Além disso, os estudos apontam
para questões como um maior nível de estresse associado ao GS e o surgimento de depressão e
ansiedade -principalmente nas mulheres- bem como em grupos de cuidadores. (MONIZ, 2019).
Ademais, o compartilhamento de espaço tende a gerar conflitos, principalmente no que diz respeito
à autonomia, sendo necessário exercício constante de diálogo. (OLIVEIRA, 2011). No entanto, como
resultados pertencentes à terceira categoria, trazendo os aspectos positivos deste fenômeno, tem-se
que essa situação de convívio amplo pode gerar nos indivíduos certo conforto e sentimentos positivos.
Estas questões melhoram os conflitos da família na medida em que os componentes desta se
relacionam e apoiam-se entre si. (JESUS; WAJNMAN, 2016). Além disso, observa-se também
diferentes vínculos familiares, como a solidariedade, que se refere a uma maneira de proximidade
emocional, gerando boas sensações. É importante ressaltar também que a motivação altruísta vem
sendo notada como um dos pontos essenciais para o fornecimento de ajuda. (OLIVEIRA, 2011).
CONCLUSÃO: Em síntese, a Geração Sanduíche é observada na sociedade desde a década de 80.
No entanto, foram encontrados poucos estudos relacionados a essa demanda no Brasil, o que aponta
para uma necessidade de maior produção de conhecimento nesta área, já que este fenômeno tende a
ser cada vez maior e mais comum, dada a situação do aumento da longevidade e o adiamento da saída
dos filhos da casa dos pais. Por fim, é importante refletir também sobre o papel do psicólogo diante
dessa demanda, voltado para o desenvolvimento de intervenções que visem diminuir os impactos
negativos
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