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A REPRESENTAÇÃO DA VELHICE NA 
CONTEMPORANEIDADE:  UMA ANÁLISE DO 
PROJETO “ENVELHECIMENTO NAS TELAS”

Na década de setenta, Simone de Beauvoir, através do livro “A velhice”, buscava quebrar a conspiração do silêncio e
acabar com a hipocrisia pela qual a sociedade francesa tratava os velhos. Após quase cinquenta anos, a realidade
vivenciada pela escritora é completamente diferente. Se antes a sociedade escondia os idosos e suas nuances, seja
nas atividades cotidianas, na literatura e até mesmo nas artes, hoje, as coisas se inverteram. O estreitamento da
pirâmide etária populacional e a percepção de um novo mercado consumidor, fez com que o processo de
envelhecimento fosse ressignificado. A mudança de percepção sobre o idoso, para muitos, pode ser considerada
positiva, uma vez que amenizou seu caráter depreciativo, porém, é preciso compreender o que está por traz dessa
mudança que condiciona a uma nova formação de identidade do idoso, que faz da juventude referencial, negando
o processo natural de envelhecer.
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• O longa-metragem “Envelhescência”, apresentado no “Envelhecimento nas Telas”, lançado em 2015 e dirigido
por Gabriel Martinez, apresenta a narrativa de seis velhos que representam essa nova modelagem de
envelhecimento, uma vez que valoriza aspectos da cultura jovem e a todo instante refuta os limites impostos
pela percepção antiga do envelhecer.

• Os velhos do longa-metragem quebram a imagem estigmatizada da velhice pulando paraquedas, surfando,
lutando a até mesmo tatuando os corpos. “Envelhescência” mescla discursos dos senhores e senhoras da
terceira idade e trazem o reforço de especialistas renomados. Nas narrativas, são perceptíveis os discursos
homogeneizador, quando a idosa Edmea de 67 anos, que surfa desde o 58 afirma que: “Só envelhece se quiser,
porque a cabeça da gente é quem manda, né?”;

• A tríade que encarcera o envelhecimento é notadamente vista no longa-metragem, seja na fala dos velhos, na
opinião dos especialistas que reforçam e legitima ainda mais essa nova percepção e pela propagação dessas
ideias e ideais, na construção de subjetividades, por meio da comunicação em massa.• Geral : Discutir a representação da velhice na contemporaneidade sob a ótica do Projeto “Envelhecimento nas

Telas”.

• Específicos : Indicar noções de homogeneização da velhice através do documentário “Envelhescência”; Realizar o
confronto da visão dicotômica sobre o envelhecimento: “velhice velha” versus “velhice jovial”; Apresentar a
importância de percepção da pluralidade do envelhecimento.

A presente pesquisa foi fruto das discussões promovidas pelo Projeto “Envelhecimento nas Telas”. Dessa forma,
inicialmente, a pesquisa no que compete ao objetivo caracterizou-se como Exploratória, uma vez que busquei
“levantar informações sobre um determinado objeto, delimitando assim um campo de trabalho, mapeando as
condições de manifestação desse objeto.” (SEVERINO, 2017, p. 94). A segunda fase pode ser tipificada como uma
Pesquisa Explicativa no que se refere ao objetivo, uma vez que expliquei através das proposições teóricas as cenas
do documentário. Como método de pesquisa, utilizei o aporte da Pesquisa Documental intercalada a uma Revisão
Bibliográfica, configurando-se em uma Pesquisa de cunho qualitativo.

Este artigo é oriundo dos debates promovidos pelo projeto “Envelhecimento nas Telas”, consiste em assistir
discutir filmes que fomentem debates a cerca das velhices. Na segunda edição do Projeto, foi tratado o
Documentário “Envelhescência” que indica uma série de discursos de pessoas idosas e especialistas voltados aos
ao Envelhecimento Ativo.

No Documentário a ideia do velho ligada à preparação para morte dá lugar a um idoso em formato jovial, que
supervaloriza e busca incansavelmente os atributos jovens e para isso se torna um consumista de produtos e
serviços que passam a ideia de “juventude eterna”. Dessa forma o velho sai da invisibilidade social para a
visibilidade marionetizada pelo sistema capitalista, num processo de servidão moderna que só ganha alforria
mediante a conscientização da heterogeneidade do envelhecimento.


