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Representações sociais do envelhecimento no cinema europeu 
- temática intergeracionalidade 

 

 
Resumo 
 

A imagem em movimento é arte           meio de comunicação, mas 
principalmente um recurso para investigar e reconstruir a prática e a experiên-
cia humana ao longo de sua existência. Neste projeto pretendemos utilizar o 
cinema como uma ferramenta para analisar situações da vida cotidiana de pes-
soas idosas, contrastar pontos de vista e posições ante uma mesma realidade 
social e diferentes experiências biográficas, recriar momentos e experiências 
vitais, ou imaginar momentos desejados. Analisaremos a representação imagé-
tica acerca do envelhecimento, a partir do cinema europeu, considerando os 
diversos desafios e (pre)conceitos atribuídos à pessoa idosa pela sociedade. A 
opção por este corpus deu-se, pois a sétima arte representa mais adequada-
mente o homem moderno, afetando-o. O posicionamento central deste trabalho 
fundamenta-se na Teoria das Representações Sociais de Serge Moscovici 
(1925 – atual) e em percepções críticas emanadas dos filmes. O pilar metodo-
lógico tem como base a seleção e análise de longas-metragens europeus con-
temporâneos (2000 – 2014) com as mais diversas percepções acerca do enve-
lhecimento, longevidade e a intergeracionalidade. Trata-se de uma estratégia 
p r  repe s r o “per urso” do e velhe er e os  e ár os d  velh  e por me o de 
filmes, recurso este que possibilita um romper de paradigmas, até então esta-
belecidos. O prolongamento da vida exige redefinição das relações sociais, 
como lugares de expressão dos discursos assim como lugares possíveis de se 
exercer a cultura da longevidade. Com a reflexão sobre os cenários apresenta-
dos nos filmes pretendemos contribuir para a melhora da qualidade de vida das 
pessoas, além de repensar todo e qualquer preconceito a partir da velhice, tida 
como uma idade de impossibilidades e total fragilidade. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 
O cinema é um recurso para investigar e reconstruir a prática e a experi-

ência humana, analisando situações da vida cotidiana de pessoas idosas, con-
trastar pontos de vista e posições ante uma mesma realidade social e diferen-
tes experiências biográficas, recriar momentos e experiências vitais, ou imagi-
nar momentos desejados. O que as imagens em movimentam nos dizem? O 
que representam? De acordo com Moscovici (1982), as representações sociais 
são um conjunto de conceitos, afirmações e explicações originadas no cotidia-
 o   ss m  omo  o de urso de  omu    ções    er  d v du  s que “  r ul m  
cruzam-se e se  r s  l z m em  osso u  verso  o  d   o”   e do  omo veí ulos 
privilegiados a comunicação e a conduta.  

 
Segundo Serge Moscovici,  
 

As representações sociais são entidades quase tangíveis; 
circulam, se cruzam e se cristalizam continuamente atra-
vés da fala, do gesto, do encontro no universo cotidiano. 
A maioria das relações sociais efetuadas, objetos produ-
zidos e consumidos, comunicações trocadas estão im-
pregnadas delas. (2012, p.39) 

 
Em geral, as representações que se formam tendem a tornar o desco-

nhecido, ou não familiar - no caso as relações intergeracionais a partir do enve-
lhecimento individual e coletivo -, em algo familiar e próximo. Função que, se-
gundo Jodelet (1989) trata de representar uma realidade pouco conhecida a 
partir do que se sabe dela, construindo uma realidade comum a um conjunto 
social.   

 
Até recentemente o saber comum predominante, a orientação das con-

dutas e a constituição da identidade consistiam apenas em uma visão focada 
nas relações intergeracionais familiares e dentro delas a relação de avós e ne-
tos, como assinalado nos estudos de Miriam Bernard (2006), citado por Sán-
chez Martinez e Carreras (2011). A partir do final do século XX novas proble-
máticas ligadas à revolução demográfica vêm se somar - como a organização 
social, os modos de vida, as questões culturais, políticas e o próprio sentido da 
vida -, e outros questionamentos são construídos em relação ao campo interge-
racional. 

 
Para dar conta teoricamente do fenômeno do envelhecimento, surge a 

Gerontologia como área de conhecimento no fim da década de 40, e seu reco-
nhecimento acadêmico aconteceu a partir dos anos 70. No Brasil, a visibilidade 
deste acontecimento deu-se no final da década de 90, quando as pessoas ido-
sas representavam 9,1% do total da população (14,8 milhões). Hoje, o país tem 
mais de 23 milhões de idosos (11%). 

 



A Gerontologia é a disciplina que estuda sistematicamente o envelheci-
mento a partir de dois pontos de vista: como o indivíduo é afetado pelo enve-
lhecimento e como uma população que envelhece muda a sociedade. Para 
definir o campo do saber gerontológico, a multidisciplinaridade tem sido invo-
cada. As abordagens e as metodologias para o entendimento da velhice e do 
envelhecimento se dão por meio de óticas de muitas e diferentes disciplinas em 
contínuo processo de integração. 

 
Algo semelhante deve-se pensar em termos do campo intergeracional, 

que não aspira a ser uma área disciplinar, mas que é resultado do fenômeno 
do envelhecimento (individual e plural) que pela primeira vez na história da hu-
manidade permite a existência a uma só vez de cinco gerações convivendo 
entre si. Portanto, também exige o olhar de diversas áreas até porque uma só 
não dá conta da sua complexidade. 

 
Trata-se de campos (gerontologia e intergeracionalidade) de forças que 

mobilizam diferentes dimensões da existência humana e, consequentemente, 
do saber, em que o social e o cultural não se constituem meros cenários onde 
se desenvolvem as várias etapas da vida, mas um conjunto de significados que 
interpretam sentimentos e valores que vem ocupando cada vez mais as telas, 
sejam de nossas casas ou do cinema. O desenvolvimento das tecnologias é 
um dos fatores responsáveis pelas mudanças radicais na forma como o campo 
   erger   o  l   v ve    do. Segu do Geer z (1989: 21)  “olh r  s d me sões 
simbólicas da ação social – arte, religião, ideologia, ciência, lei, moralidade, 
senso comum – não é afastar-se dos dilemas existenciais da vida em favor de 
algum domínio empírico de formas não emocionalizadas; é mergulhar no meio 
del s”. 

 
Adentrar nesse contexto de diversidades resulta conceber a complexi-

dade dos indivíduos, dos espaços sociais em que vivem e do processo contí-
nuo de reconstrução de valores. Consequentemente, (re)conhecer as pessoas, 
as gerações que experimentam pela primeira vez na história da humanidade o 
prolongamento da vida é abrir janelas, como o cinema já fez, para a construção 
de saberes sobre a longevidade. 

 
 
2. JUSTIFICATIVA  
 

A obsessão do homem pela projeção de imagens vem de muito longe. 
Não há como citar uma data precisa, mas por volta do ano 5000 antes de Cris-
to já havia registros das chamadas "sombras chinesas", que nada mais eram 
do que aquela brincadeira de luz e sombra que as crianças fazem com as 
mãos. A ideia era captar imagens e projetá-las de alguma forma. 

 
É exatamente por isso que não podemos creditar a descoberta do cine-

ma a uma pessoa ou país em especial. Foi um processo longo e globalizado. 
Por exemplo, o primeiro aparelho criado para este fim era chamado de "lanter-
na mágica" e foi desenvolvido pelo alemão Atharasius Kircher no século XVII. 
O grande invento era uma simples caixa com iluminação interna que conseguia 
ampliar uma imagem e projetá-la em uma superfície lisa. 



 
Mas o que mudou realmente o rumo dessas pesquisas foi uma desco-

berta do século XIX, feita pelos franceses Louis-Jacques Daguerre e Joseph –
Nicéphore Niépce: a fotografia. Com ela era possível preservar uma imagem 
em uma folha de papel! A partir daí, inventores e fotógrafos espalhados pelo 
mundo tentavam de qualquer forma dar movimento a essas figuras estáticas. 

 
A sétima arte - o cinema, conta França e Assumpção (2007), nasce mu-

do e em preto-e-branco. Os primeiros filmes são rudimentares, de curta dura-
ção, que mostram cenas do cotidiano captadas, ao ar livre, por uma câmera 
fixa. A primeira exibição pública de um filme foi realizada no dia 28 de dezem-
bro de 1895, em Paris, pelos irmãos Auguste (1862 – 1954) e Luis Lumière 
(1864 – 1948). Ambos haviam criado o cinematógrafo, um aparelhinho capaz 
de exibir imagens em movimento, e são considerados os inventores do cinema. 

 
Não tardou para que essa nova forma de arte virasse entretenimento. 

Eram como espetáculos teatrais que podiam ser vistos várias e várias vezes 
seguidas. O pioneiro do cinema como ele é hoje (aliás, muitos o consideram 
ainda mais importante do que os irmãos Lumiére para a história da sétima arte) 
foi um francês chamado Georges Mélièr (1861 – 1938). Ele toma a iniciativa de 
introduzir a ficção no cinema, utilizando recursos como cenários e figurinos. E, 
a partir daí, os avanços não pararam mais. Talvez nem os Lumière e nem Mé-
liès podiam imaginar que o tipo de arte que estavam desenvolvendo atingisse, 
um século depo s    m  h  d me são  que p ss r     ser  r   d  de “s  ima 
 r e”  o ju   r-se a outras seis tradicionalmente consideradas: arquitetura, lite-
ratura, pintura, música, dança e escultura. 

 
Segundo Lisboa (2006), do ponto de vista formal, num dado momento 

histórico o debate nesta área reivindica o reconhecimento do cinema o status 
de uma arte de síntese em busca de uma linguagem própria. As novas cinema-
tografias reivindicam o reconhecimento do cinema como manifestação artística 
de valor sociocultural. O cinema evolui da simples técnica de registro da pre-
sença humana, para uma representação artística. Isto ocorreu no momento em 
que as imagens foram organizadas, por um cineasta, como narrativa desenvol-
vendo conceitos, sensações e sentimentos. 

 
Portanto, o cinema surgiu como uma possibilidade, inicialmente uma di-

versão a mais, até que foi conquistando o mundo ao mostrar as representações 
da sociedade em seus mais diversos campos. 

 
Frank Capra, citado por Blasco (2011: 165), assinala que para este con-

tar e recontar de h s ór  s “ ão se pode sep r r um homem d  su  es       e 
seus transbordamentos artísticos, seja um livro, um filme ou qualquer outra coi-
s . É   expressão dess  pesso . É um p rágr fo d  su  própr    u ob ogr f  ”. 

 
 A velhice tem sido encarada de forma pessimista em nossa sociedade 
pela exaltação dos obstáculos e dificuldades enfrentadas pelo velho corpo já 
cansado desconsiderando a jovialidade e a vitalidade do espírito. Essas e ou-
tras questões têm sido discutidas ante o aumento da expectativa de vida que 
hoje se depara próxima aos 75 anos de idade. 



 
 Diante desse fenômeno, outra visão proposta é de que o envelhecimento 
propicia uma bagagem repleta de segredos e belezas vivenciadas somente por 
eles e não validadas. Isso nos faz encarar a velhice não mais como zona limí-
trofe e sim enquanto etapa natural da vida. 
 
 Como a sétima arte representa mais adequadamente o homem moderno 
afetando-o, visto que o cotidiano trai a sensibilidade e cega para a diversidade 
de olhares, investigar as imagens da velhice e suas relações, pessimistas ou 
experienciais, justifica-se, porque o cinema modifica a configuração da experi-
ê     d ár    o  mpl  r  oss    p   d de de  er exper ê    s  o âmb  o d  ‘v r-
 u l d de re l’  perm    do desfru  r do mu do   p r  r de um  ovo foco e assim 
vermos os acontecimentos de forma totalmente distinta (Castells, 2005). A vir-
tualidade real permite seguir uma história na qual os personagens contam coi-
sas compreensíveis, assimiláveis à nossa experiência conhecida do mundo, 
sem deixar de ser, por isso, invenção, artefato. O cinema é, pois, uma ficção 
com efeitos psicológicos muito reais. 
 

Segundo Berger e Luckmann (1986), a sociedade é vivencialmente ex-
perimentada pelos sujeitos. Através da socialização das normas, valores e cos-
tumes, interiorizamos o mundo que nos rodeia, aceitando e internalizando pa-
p  s e     udes dos ‘ou ros’ e  dqu r  do   própr    de   d de   d v du l.  

 
O cinema, como representação do real, conforma um observatório aces-

sível para todas as idades. Nele se congrega e mescla todo tipo de existências, 
realidades e simulações. A imagem cinematográfica não é a realidade, mas se 
parece bastante com ela; aliás, é o que mais se aproxima dela. Assim, o cine-
m    o se ‘e r que er’  om os mu dos represe     vos  ger  modelos de  og-
nição, emoção e comportamento.  
 

O pressuposto central desta pesquisa sintetiza-se na concepção de que 
filmes constituem-se como recursos audiovisuais que viabilizam a percepção 
crítica sobre a realidade do envelhecimento, possibilitando a contraposição a 
ideias preconceituosas e vigência de estigmas sobre a velhice e a pessoa ido-
sa. Acredita-se que esta pesquisa tem relevância teórica, prática e social, con-
tribuindo com subsídios para as práticas interculturais. A ideia de se utilizar fil-
mes como material de entendimento das transformações sociais, num mundo 
em constante mudança, é uma prática existente e que pode ser otimizada junto 
a diversos segmentos. Trata-se de um  es r   g   p r  repe s r o “per urso” 
do envelhecer e cenários da velhice por meio de filmes, recurso este que pos-
sibilita um romper de paradigmas, até então estabelecidos, de que velhice 
equ v le à fr g l d de e “f m de l  h ”. 
 
 
3. OBJETIVOS 
 

Este projeto é um recorte de uma pesquisa interinstitucional (PUC-SP e 
PUC-Caldas/MG) do Grupo de Pesqu s  “Lo gev d de  E velhe  me  o e Co-
mu    ção”   er  f   do pelo CNPq   oorde  do por Bel r    Côr e (PUC-SP), 
em parceria com a pesquisadora externa Kátia Saraiva (PUC-Caldas/MG). 



 
Como objetivo geral, pretende-se com esta pesquisa fazer o levanta-

mento de filmes para futura análise e discussão sobre o conjunto de imagens 
referentes à velhice e suas relações geracionais, apresentadas nos filmes eu-
ropeus contemporâneos (2000-2014). 

 
Entre os objetivos específicos, pretende-se: 
 

• Identificar e classificar a representação social do envelhecimento, no pe-
ríodo definido, que melhor reflete a relação intergeracional dentro e fora 
da família: avosidade, entre filhos e pais que envelhecem e entre pesso-
as idosas e pessoas de outros grupos de idade que se relacionam numa 
atividade compartilhada e significativa para ambas.  

 
• Indicar alterações ou não de percepção pelo cinema europeu do enve-

lhecimento a partir do aumento da expectativa de vida. 
 
• Contribuir para a elaboração de um banco de filmes e, também, instru-

mento de pesquisa, do campo intergeracional, que possa subsidiar tra-
balhos de discussão com grupos de idosos. 

 
       
 
4. METODOLOGIA 
 

Esta pesquisa partirá de coleta de filmes a respeito do envelhecimento, 
tanto aqueles que passaram no cinema quanto aqueles produzidos para a tele-
visão, para então serem selecionados aqueles correspondentes ao campo in-
tergeracional. 

 
Dentre os selecionados se fará um levantamento das relações imagéti-

cas, estabelecendo a visão geral dos filmes. Ess  e  p  será de om   d  “ga-
rimp gem  m g      qu    f   d ”  po s  o s s  rá     ole   d s  m ge s e  ex-
 os  o   dos  el s  produz  do um   ve  ár o de m  er  l “ ru”  org   z  do 
tematicamente as imagens intergeracionais encontradas em cada filme. 

 
Alguns parâmetros serão importantes nesta garimpagem, a saber: fil-

mes, diretores, países, ano, angulação (positiva/negativa em relação à área 
gerontológica); textos; fontes; foco principal da imagem; tipos de linguagem; 
personagens/atores (idade, raça, etnicidade, sexo, classe social, relação de 
dependência); lugar da ocorrência da cena (casa, trabalho, rua). A partir des-
ses parâmetros se passará à etapa da organização e classificação de filmes 
que reflitam a relação intergeracional dentro e fora da família.  
 

Escolheremos o software Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS) para a entrada da digitação das informações fechadas e tratamento 
estatístico dos dados, pois se trabalhará com dados fechados extraídos dos 
filmes.  

 



Uma vez com o mapeamento textual e imagético em mãos, partiremos 
para a análise final, apoiados em Bardin, que nos possibilita sintetizar a análise 
das narrativas intergeracionais encontradas, subsidiados com referências da 
Psicologia e Gerontologia e conhecimento do campo intergeracional. 

 
 

5. CRONOGRAMA 
 
 

Atividades/Períodos 
 

1º trimestre 
 

2º trimestre 3º trimestre 4º trimestre 

Montagem do Projeto     

Revisão de Literatura     

Pesquisa documental     

Organização/classificação     

Processamento dos da-
dos 

    

Primeira redação     

Redação final de relatório     

Revisão e entrega do rela-
tório final da pesquisa 
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