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RESUMO: Este artigo é resultado da pesquisa realizada durante as atividades do pro-
grama de iniciação científica, da Faculdade Católica Dom Orione, em 2020. O objetivo 
deste estudo é compreender como se dá o envelhecimento e a relação intergeracional no 
filme “Up - Altas Aventuras” e, mais especificamente, como o personagem Carl Frede-
ricksen vivenciou o luto pela perda de sua esposa com o auxílio de Hussel. Foi utilizada 
a metodologia de revisão bibliográfica de artigos científicos e de obras que tratam sobre 
infância, envelhecimento, luto e relações intergeracionais. Após a análise do filme e o 
debate promovido sobre os estudos desses temas, obteve-se, como resultado, a compre-
ensão de que, após a perda de sua esposa, Carl reinventou-se por meio da relação com 
Hussell, e que uma nova família, unida por laços de afinidade, foi formada após a vivên-
cia de uma aventura compartilhada entre esses dois personagens. Sendo assim, conclui-
se que as relações intergeracionais ocasionam benefícios tanto para as crianças, tendo 
em vista a possibilidade de conhecer a história de seus ascendentes, quanto aos idosos, 
proporcionando, para esses, qualidade e prolongamento da expectativa de vida.  
Palavras-chave: Infância, idoso, relações intergeracionais.  
 
ABSTRACT: This article is the result of the research carried out during the scientific 
initiation program of the Catholic College Dom Orione, in 2020. The objective of this 
study is to understand the benefits caused by the intergenerational relationship in the 
film “Up” and, more specifically, how the character Carl Fredericksen experienced the 
loss of his wife with Hussel's help. The bibliographic review methodology of scientific 
articles and works dealing with childhood, aging, grief and intergenerational relation-
ships was used. After analyzing the film and the debate promoted on the study of these 
themes, it was obtained, as a result, the understanding that after the loss of his wife, Carl 
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reinvented himself through the relationship with Hussell, and that a new family united 
by bonds of affinity was formed after the experience of an adventure shared between 
these two characters. Thus, it is concluded that intergenerational relationships bring 
benefits both to children, in view of the possibility of knowing the history of their an-
cestors, as well as the elderly, providing them quality and prolonging life expectancy. 
Keywords: Childhood, elderly, intergenerational relationships 

 

1. INTRODUÇÃO 
 
Este trabalho surgiu das inquietações dos autores sobre questões relacionadas à fase da 

velhice e sobre questões relacionadas ao encontro intergeracional entre crianças e idosos. 
Para auxiliar suas reflexões sobre esses temas, os autores utilizaram o filme norte americano 
“UP - Altas Aventuras”, dirigido por Pete Docter, do gênero animação, sendo o 10º longa-
metragem de animação produzido pelos estúdios Pixar, lançado nos Estados Unidos em 29 
de maio de 2009.  

Apesar de os filmes do gênero animação serem dirigidos geralmente ao público infantil, 
dificilmente há no seu elenco crianças e idosos, principalmente no papel principal. Como 
relata Caldeira (2015), esses filmes, na maior parte de seus enredos, têm personagens adultos 
e uma trama romântica, como é o caso dos filmes “A Bela e a Fera”, “Aladim”, “Pocahon-
tas”, “Rei Leão”, “Hércules”, “O Corcunda de Notre Dame”, entre outros. Alguns trazem 
heróis, príncipes e princesas, e, na trama, quase sempre há paixão. Há uma negação do enve-
lhecimento, como se houvesse sempre uma necessidade midiática de negar a velhice, colo-
cando-a num lugar marginal.  

No caso do filme “Up - Altas Aventuras”, é diferente, seu enredo traz a aventura de Carl 
Fredericksen, um idoso viúvo que sonha em se mudar para o Paraíso das Cachoeiras, na Ve-
nezuela, e, no decorrer do filme, ele encontra Russell, um garoto escoteiro amante da nature-
za com o sonho de protegê-la, e que, para receber uma medalha de escoteiro, precisa fazer 
algo de bom para um idoso. Assim, é possível identificar nessa relação um encontro interge-
racional, no qual a experiência do idoso e a inocência da criança se entrelaçam, construindo 
uma bela amizade. Além da inocência, Russel detinha a curiosidade de explorador, o que 
relembrava as antigas aventuras de Fredericksen. (CALDEIRA, 2015). 

A relevância deste estudo diz respeito à geração de conhecimento sobre relações interge-
racionais e envelhecimento, o que pode contribuir para a formação de profissionais que de-
sejam trabalhar com idosos e famílias, pois, através da análise do filme, é possível entender 
como ocorre a relação entre a criança, que ainda está no começo de suas experiências de vi-
da, e o idoso, que traz em sua memória momentos de todas as fases da vida, e, assim, através 
de suas narrativas, proporciona à criança um conhecimento sobre o futuro. O objetivo deste 
estudo é compreender os benefícios causados pela relação intergeracional no filme “Up - 
Altas Aventuras” e, mais especificamente, como o personagem Carl Fredericksen vivenciou 
o luto pela perda de sua esposa, com o auxílio de Hussel.  

O delineamento escolhido neste trabalho foi qualitativo, tendo em vista que este possibili-
ta uma análise mais aprofundada sobre o tema “relações intergeracionais”. As fontes selecio-
nadas foram literaturas que abordam conteúdos sobre idosos, crianças, luto e relações inter-
geracionais.  

Utilizou-se, ainda, o método de revisão bibliográfica sobre essas obras, para compreender 
os conceitos de infância e envelhecimento.  Recorreu-se, também, à abordagem de "Análise 
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de imagens em movimento", de Diana Rose, disponível no livro “Pesquisa qualitativa com 
texto, imagem e som” (BAUER e GASKEL, 2002). Foram selecionadas cenas que demons-
tram a dificuldade do idoso em lidar com a perda de sua esposa, além de cenas que demons-
tram a relação entre Carl e Hussell, e também cenas que demonstram a mudança de compor-
tamento por parte do idoso. Essas cenas foram descritas com os diálogos estabelecidos entre 
os personagens e, posteriormente, comparadas com a literatura específica da área de estudo 
contemplada por este trabalho.   

Para melhor compreensão sobre as relações intergeracionais, acredita-se ser necessária 
uma contextualização sobre o conceito de infância e envelhecimento. Durante o período da 
Idade Média, as idades da vida não significavam nada para as pessoas, nem mesmo sabia-se a 
data de nascimento, sendo assim, as fases da vida que hoje são separadas e datadas, como 
infância adolescência, vida adulta e envelhecimento, também não faziam sentido naquele 
período. 

 
A vida era a continuidade inevitável, cíclica, uma continuidade inscrita na ordem geral e abstra-
ta das coisas, mais do que na experiência real, pois poucos homens tinham o privilégio de per-
correr todas as idades da vida naquelas épocas de grande mortalidade.” (ARIÈS, 1978 p.39) 

 
Acredita-se que a preocupação com a idade surgiu a partir da necessidade de se obter do-

cumentos de identificação dos indivíduos, sobretudo por parte da classe detentora de maior 
conhecimento na sociedade, por volta do século XVI, em especial, a partir da Reforma Pro-
testante. A partir de então, móveis, retratos e diários de família apresentavam datas impor-
tantes, inscrevendo a família em uma história a partir de sua cronologia. 

Por outro lado, Costa e Santos (2020) citam que, nas comunidades tradicionais, o idoso é 
sinônimo de conhecimento e tradição, e uma fonte de conhecimento. Na comunidade qui-
lombola Dona Jucelina, situada em Muricilândia – TO, foi constituído um grupo para trans-
mitir para a nova geração, de forma oral, o conhecimento adquirido durante suas vivências.  
O grupo é denominado de “Conselho de Griôs”, para o qual são selecionados, dentro da 
sociedade, alguns idosos, de acordo com os seus saberes; eles promovem rodas de conversa 
intergeracionais, com objetivo de manter viva a história da comunidade e suas práticas cultu-
rais.  

Segundo Massi et. al (2016), o relacionamento entre o idoso e a criança é de suma impor-
tância para o indivíduo idoso, na criação de vínculos e pode melhorar as relações interpesso-
ais. No filme “UP - Altas Aventuras”, a relação entre Carl Fredericksen e Russell vai se mo-
dificando com o desenrolar das cenas, e o idoso mal-humorado vai dando espaço à realiza-
ção de brincadeiras. 

Este trabalho foi dividido em quatro partes, sendo a primeira a introdução, que apresenta 
a metodologia, o objeto de pesquisa, a relevância do tema e os objetivos. No tópico II, serão 
tratados os conceitos de infância e velhice. As relações intergeracionais, com base nas litera-
turas e na análise do filme, são conteúdo do tópico III. No tópico IV, buscou-se apresentar 
uma sinopse do filme “UP - altas aventuras”, problematizando as relações dos personagens 
principais. E, por último, tem-se as considerações finais e as referências. 
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2. INFÂNCIA E VELHICE 
 
Até aproximadamente o século XVI, as pessoas não se preocupavam com sua vida crono-

lógica, nem mesmo sabiam a data de seu nascimento. A vida naquele período era apenas cí-
clica, seguia uma ordem abstrata das coisas, sem levar em consideração a experiência real, 
tendo em vista que o índice de mortalidade era alto, e poucos tinham o privilégio de atingir a 
velhice. As fases que nós conhecemos na atualidade, como infância, adolescência e velhice, 
foram criadas na Idade Moderna (ARIÈS,1973). 

Ariès (1973) acredita que cada período da humanidade privilegiava uma fase da vida, sen-
do a juventude privilegiada no século XVII, a infância no século XIX, e, por último, a ado-
lescência no século XX. Partindo dessa ideia, ele considera a infância uma construção social, 
que vai se modificando conforme as transformações da sociedade humana.   

Nesse sentido, uma nova visão sobre a criança e o conceito de ser criança formou-se du-
rante as transformações da Idade Média para a Idade Moderna, antes desse período, a crian-
ça era “adultizada”. Ou seja, a sociedade exigia da criança uma responsabilidade trabalhista 
precoce e negligenciava o acesso à Educação, principalmente em famílias mais pobres 
(COLLIN e PEREZ, 2019).    

No século XII, a taxa de mortalidade infantil era muito alta, em consequência das condi-
ções precárias de higiene, que provocavam problemas de saúde nas crianças e as levavam à 
morte, fazendo com que muitas não chegassem sequer aos primeiros anos de vida. Mesmo 
quando algumas crianças conseguiam chegar a uma certa idade, ainda não eram definidas 
como crianças. Naquele período, as crianças eram cuidadas por criadeiras, amas de leite ou 
mães mercenárias e viviam como se fossem invisíveis, ou eram tratadas como animais de 
estimação, como se pode ver nas narrativas a seguir: 

 
Contudo, um sentimento superficial da criança – a que chamei de “paparicação” – era reser-
vado à criancinha em seus primeiros anos de vida, enquanto ela ainda era uma coisinha engra-
çadinha. As pessoas se divertiam com a criança pequena como um animalzinho, um macaqui-
nho impudico. Se ela morresse, então, como muitas vezes acontecia, alguns podiam ficar deso-
lados, mas a regra geral era não fazer muito caso, pois outra criança logo a substituiria. A cri-
ança não chegava a sair de uma espécie de anonimato (ÁRIES,1978, p.10).   

 
Além desse tratamento que tornava as crianças invisíveis, ou seja, vistas com pouca rele-

vância, também sempre existiu uma diferença de gênero no tratamento delas. As crianças do 
sexo masculino tinham tratamento diferenciado daquele dado às crianças do sexo feminino, 
tendo em vista que “as meninas costumavam ser consideradas como o produto de relações 
sexuais corrompidas pela enfermidade, libertinagem ou a desobediência a uma proibição”. O 
marcador de gênero é uma constante histórica também: ao nascerem filhas (sexo feminino), 
as mesmas eram vistas socialmente como resultado de uma relação sexual malsucedida. 
(HEYWOOD, 2004). 

Essa diferença de gênero, em relação à infância, se dava mesmo na comunicação do nas-
cimento da criança. No século XIX, na Bretanha, quando nascia um menino, comemorava-
se tocando três vezes um sino grande, e quando se tratava do nascimento de uma menina, 
um sino pequeno soava apenas duas vezes (CALDEIRAS, 2010).  

Nos séculos XV, XVI e XVII, a sociedade compreendeu que as crianças necessitavam de 
um tratamento especial, antes que fossem inseridas na sociedade como adultos, como relata 

https://periodicos.unifap.br/index.php/pracs


O envelhecimento e as relações intergeracionais: análise do filme “Up - altas aventuras” 129 

PRACS: Revista Eletrônica de Humanidades do Curso de Ciências Sociais da UNIFAP 
https://periodicos.unifap.br/index.php/pracs ISSN 1984-4352 Macapá, v. 14, n. 1, p. 125-139, jan./abr. 2021 

Heywood, (2004, p. 23): “a ‘descoberta’ da infância teria de esperar pelos séculos XV, XVI e 
XVII, quando então se reconheceria que as crianças precisavam de tratamento especial, ‘uma 
espécie de quarentena’, antes que pudessem integrar o mundo dos adultos”. A partir desse 
pensamento, inicia-se o entendimento acerca da existência da infância, e de que era necessá-
ria uma instituição que cuidasse das crianças, proporcionando a elas a construção de conhe-
cimentos morais e de bons costumes.  

O que se percebe nos relatos anteriores é que, naquele período histórico da humanidade, 
não existia uma relação intergeracional. A sociedade daquela época ainda não tinha percebi-
do a importância dessa relação na aprendizagem da criança, como também na mudança de 
comportamento dos idosos. Mesmo quando se muda o comportamento em relação às crian-
ças, atribui-se a responsabilidade do cuidado a outras pessoas, ou à instituição escolar. 

Para Foucault (2000), a partir do século XVIII, passa a existir uma preocupação com a sa-
úde e o bem-estar físico da população, e esse cuidado se torna o propósito principal do po-
der, e a criança e família se tornam alvos e mecanismos desse poder. Compreende-se tam-
bém que a infância e a velhice não são uma fase biológica, e sim uma construção discursiva. 

Quanto ao envelhecimento, é necessário compreender como é tratado pela humanidade 
no contexto histórico da sociedade. A população mundial passa por um fenômeno de enve-
lhecimento de forma acelerada. No Brasil, estima-se que em 2030 o número de idosos será 
maior que o número de jovens e crianças, conforme apontam dados do IBGE: 

 
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2010), atualmente 
no Brasil há mais de 26 milhões de pessoas idosas - cerca de 13,7% da população total, com 
idade acima de 60 anos. Conforme estimativas, os idosos farão parte de um grupo maior que o 
de crianças com até 14 anos, em 2030. E, em 2055, estima-se que o número de idosos será 
maior que o de crianças e jovens com até 29 anos. Observa-se que, em 2025, serão 64 milhões 
de velhos e, em 2050, um em cada três brasileiros será idoso. (DARDENGO e MAFRA, 
2018, p.02) 

 
Esse fenômeno causou transformações no modo como a sociedade percebe o envelheci-

mento. Nos séculos passados, a velhice era sinônimo de fraqueza, de adoecimento, de po-
breza e de inatividade. Esse conceito começou a mudar a partir da década de 1960, passando 
do pensamento de perdas para o entendimento de um estágio de equilíbrio e segurança. A 
velhice passa então a ser considerada como sinônimo de saúde, atividade, aprendizagem e 
satisfação pessoal (DARDENGO e MAFRA, 2018). 

Segundo Arcuri et.al (2006), tratar o envelhecimento como doença, fraqueza, impotência, 
ou mesmo fim do ciclo vital, gera, na sociedade, um sentimento de negatividade em relação à 
velhice, em que o indivíduo só percebe a velhice no outro, buscando sempre expurgar de sua 
vida esse grande momento do ciclo vital. Nota-se que, independentemente da idade, as pes-
soas estão sempre em busca da juventude. O autor chama atenção para essa negação e pro-
blematiza com o seguinte questionamento: esta negação da velhice não pode ser considerada 
como a negação da vida? Fazem parte do ciclo de vida a velhice e a morte, no entanto, mui-
tos morrem antes de chegarem à fase da velhice.  

 
Todos, seja qual for a faixa etária, exibem orgulhosos sua performance de juventude. Ora, não 
seria esta uma atitude contra a vida? Estar em ressonância com a vida é atacar o movimento 
que se recria perecendo. A morte se dá no corpo do vivente a todo instante, e a experiência da 
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morte é a de produzir devires e, com isso, novas intensidades. (ARCURI et.al. 2006, p.28)  

 
Segundo Massi et.al (2016), é necessário afastar a fase da velhice do pensamento simplista 

que relaciona o envelhecimento a doenças, dependência ou peso econômico, e relacioná-la a 
um conceito contrário, ou seja, os idosos como um recurso social, como pessoas que pro-
porcionam benefícios à sociedade. Vale citar que idosos ainda contribuem com as gerações 
mais jovens na construção do conhecimento do passado de seus ancestrais.  

Por outro lado, comunidades indígenas e quilombolas, no Brasil, valorizam seus idosos. 
Países africanos que têm como base a oralidade na construção do conhecimento, ou mesmo 
países asiáticos, valorizam o conhecimento adquirido com a experiência dos anos. Para me-
lhor compreensão dessa valorização dos saberes adquiridos com os anos de vivências, ob-
servam-se os relatos de Costa e Santos (2020), que pesquisaram a Comunidade de Remanes-
centes Quilombolas Dona Juscelina em Muricilândia - TO. 

 
Preocupados com a própria autonomia, em 2017 os estudantes quilombolas organizaram-se e 
fundaram o “Coletivo de Jovens Quilombolas (CJQ)”, na intenção de mobilizarem-se em tor-
no das questões do grupo étnico a que pertencem, buscar o fortalecimento de suas próprias 
raízes, realizar grupos de estudos com enfoque principalmente sobre a História da África, di-
áspora dos africanos e da própria história da Comunidade quilombola que pertencem, na in-
tenção de fortalecer a identidade étnica dos jovens. O CJQ está diretamente ligado às inter-
venções dos anciãos da comunidade, os griôs, que são responsáveis pela manutenção da me-
mória coletiva do grupo social. (COSTA e SANTOS, 2020, p. 535) 

 
Percebe-se, nessa citação, a preocupação da juventude em fortalecer as relações intergera-

cionais em benefício da comunidade. Utiliza-se do conhecimento empírico dos anciães, que 
são denominados de Griôs, na construção do conhecimento sobre o passado, com o objeti-
vo de solidificar a identidade do grupo para o futuro e de manter viva a tradição e a cultura 
dos seus antepassados. Acredita-se que esse grupo de jovens valoriza e respeita os idosos. 

  

3. RELAÇÕES INTERGERACIONAIS    
 

Como relata Nunes (2009), existem relações intergeracionais entre os trabalhadores de 
uma empresa, como também em uma família composta por indivíduos de várias gerações, 
por exemplo, de 1960, de 1970 e de 1980, ou mesmo que tenha vivos os bisavós, os avós, os 
pais, os filhos e os netos. Tendo em vista que no presente estudo temos como base o filme 
“UP - Altas Aventuras”, teremos como foco a relação entre a infância e a velhice.  

 No filme “UP - Altas Aventuras”, há o encontro intergeracional de Carl Fredericksen 
(idoso) e Russell (criança), dessa forma, os personagens participam do momento que cada 
um vive. Isto é, o idoso participa do desenvolvimento da criança e, em contrapartida, a cri-
ança também influencia o velho.  

Segundo Nunes (2009), não é encontrado no dicionário da língua portuguesa a palavra in-
tergeracionalidade, tendo em vista que é o resultado de uma aglutinação de palavras. Para 
analisar essa palavra, é necessária uma decomposição, sendo que o termo “inter”, tem o sen-
tido de entre, dentro, no meio, e o termo “geracional” nos leva ao entendimento de que está 
relacionado a algo próprio de uma geração. 

A convivência intergeracional entre os membros da família é garantida pelo Estatuto do 

https://periodicos.unifap.br/index.php/pracs


O envelhecimento e as relações intergeracionais: análise do filme “Up - altas aventuras” 131 

PRACS: Revista Eletrônica de Humanidades do Curso de Ciências Sociais da UNIFAP 
https://periodicos.unifap.br/index.php/pracs ISSN 1984-4352 Macapá, v. 14, n. 1, p. 125-139, jan./abr. 2021 

Idoso, aprovado pela Lei nº 10.741, de 10 de outubro de 2003, tratando das prioridades des-
se público, entre elas, o direito ao lazer e à interação entre os membros familiares, como po-
demos observar:   

 
Art. 3o É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao 
idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educa-
ção, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respei-
to e à convivência familiar e comunitária (BRASIL, 2003) 

 
Estudos comprovam melhor qualidade de vida entre os idosos que têm a possibilidade de 

desfrutarem da convivência social. Landim et.al (2016) demonstram em seu estudo que a 
socialização com pessoas de gerações variadas melhora a qualidade de vida dos idosos, tanto 
fisicamente, quanto biologicamente, e, sobretudo, psicologicamente, e pode ser eficaz até 
mesmo contra o mal de Alzheimer. 

 
Foi verificado nos estudos um maior interesse entre os idosos participantes de grupos de con-
vivência em cuidar da própria saúde, além de apresentarem melhor qualidade de vida[...] maior 
satisfação com a velhice, presença de autoestima e autoimagem preservadas, entre outras me-
lhorias (LANDIN et.al. 2016, p.129)  

 
Durante as cenas do filme analisado, observa-se que os personagens principais, Carl e 

Russell, evoluíram durante a trama, e a relação entre eles modificou os sentimentos e com-
portamentos de ambos. O filme começa apresentando a afinidade entre Carl e sua esposa já 
na infância, já nessa época, eles demonstravam interesse em aventuras. O casamento, a com-
pra da casa, a reforma da mesma e outros momentos ocorridos ao longo do ciclo vital da 
família são demonstrados, bem como a morte de Ellie. A partir desse ponto, acompanha-se a 
vivência do luto de Carl, que decide realizar uma viagem para a América do Sul em sua pró-
pria casa. 

Ele só não contava com a companhia inesperada de Russell, que embarca na viagem sem 
o conhecimento de Carl, a partir daí, ambos compartilham uma aventura que marcará suas 
trajetórias.   

Nas primeiras cenas, o idoso era relutante em travar uma relação com o menino, e faz de 
tudo para que isso não aconteça, no entanto, nas cenas finais, percebe-se que Carl está mais 
bem-humorado e que se reinventou aproveitando as novas possibilidades que essa relação 
intergeracional proporcionou ao mesmo.  

 

4. A AVENTURA COMPARTILHADA ENTRE CARL E RUSSELL  
 

O filme “Up - Altas Aventuras” trata do processo de luto vivenciado por um idoso solitá-
rio após a perda de sua esposa. Kubler-Ross (1981) realizou uma pesquisa com seus pacien-
tes e, através desse trabalho, identificou cinco estágios durante o processo de luto, são eles: 
negação e isolamento, raiva, barganha, depressão e aceitação. Vale ressaltar, ainda, que Ku-
bler-Ross (1981) destacou que o processo de luto é único para cada pessoa e que esses está-
gios não são necessariamente vivenciados naquela ordem. 

Ao longo do filme, é possível perceber como Carl Fredericksen era enquanto convivia 
com sua esposa, ou seja, um homem companheiro e disposto a encarar aventuras, e como se 
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tornou ranzinza após sua perda, ao ponto de vivenciar dificuldades na comunidade na qual 
vivia, tal como pode ser observado no trecho descrito abaixo, no qual ele agride um homem 
em frente à sua casa: 

Carl Fredericksen estava fechando a porta da sua casa quando observou um carro de 
obras em frente à mesma, um operário estava orientando o motorista, porém, o carro atingiu 
a caixa de correios da casa de Carl. Ele abre a porta e chama pelo operário, que corre para 
arrumar a caixa do correio. 

Carl: - Ei, você aí! O que está fazendo? 
Operário: - Foi sem querer senhor! Comenta para se desculpar. 
Carl: - Tire as mãos daí. Diz Carl puxando a caixa. O operário, por sua vez, puxa a caixa 

no sentido contrário, insistindo para endireitá-la. 
Operário: - Eu endireito para o senhor. 
Carl: - Eu não quero que você mexa! Grita o idoso, batendo com sua bengala na cabeça 

do operário que cai no chão machucado.  
É possível que Carl Fredericksen estivesse vivenciando o estágio da raiva, o que fez com 

que o mesmo fosse considerado um perigo para sua comunidade, e o que fez também com 
que a justiça determinasse que ele fosse internado em uma residência para idosos diante do 
receio de que ele novamente pudesse agredir ou colocar em risco outras pessoas.    

 
Contrastando com o estágio da negação, é muito difícil do ponto de vista da família e do pes-
soal hospitalar lidar com o estágio da raiva. Deve-se isto ao fato de esta raiva se propagar em 
todas as direções e projetar-se no ambiente, muitas vezes sem razão plausível (KUBLER-
ROSS, 1981 p. 42) 

 
Vale citar também que a fase do envelhecimento é uma fase na qual se vive o luto pelas 

mudanças físicas que ocorrem nesse período. Carl Fredericksen já não era jovem e precisava 
lidar com o fato de que as outras pessoas poderiam ter experiências que ele já não teria. 

Kubler-Ross (1981) tenta exemplificar esse fato ao pedir ao leitor para se colocar no lugar 
de alguém que economizou a vida inteira para viajar ou se dedicar a passatempos prediletos, 
e que teve que se deparar com o fato de que isso não era para ele, mas que outras pessoas 
poderiam usufruir desses prazeres.    

Siqueira (2015), afirma que, durante o processo psíquico do enlutado, é como se lhe fos-
sem arrancadas várias coisas. Não se trata só da perda da pessoa amada, mas da perda do 
lugar que aquele que sobrevive ocupava junto ao morto.  

Então, faz-se necessário considerar que Carl também estava sofrendo por não ser mais o 
marido da Ellie.  Ele não contava mais com os carinhos e o cuidado da esposa, Ellie não o 
ajudaria mais com sua gravata, como fazia enquanto era viva, e esse lugar que ele ocupava 
anteriormente já não existia mais.  

Em outro momento do filme, quando Russell bate à sua porta, Carl Fredericksen mostra-
se contrariado e pouco disposto a estabelecer um diálogo com o menino, como pode ser 
observado no trecho descrito abaixo: 

Carl Fredericksen está assistindo televisão quando ouve batidas na porta, ao abri-la, se de-
para com Russell, que diz: - Boa tarde. Meu nome é Russell e eu sou um explorador da natu-
reza, da tribo 54, cabana do vapor 12. Será que o senhor está precisando de alguma ajuda 
hoje? 

Carl: - Não! 
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Russell - Eu podia ajudar o senhor a atravessar a rua. 
Carl: - Não! 
Russel: - Então, poderia ser seu quintal? 
Carl: - Não! 
Russel: - Então poderia ser o seu porão? 
Carl: - Não. 
Russel: - Eu tenho que ajudar o senhor a atravessar alguma coisa. 
Carl: - Ah não. Eu estou muito bem. - Diz o personagem batendo a porta na cara da cri-

ança. A cena continua e, mais uma vez, Carl bate a porta dizendo não precisar de nada. 
Kubler-Ross (1981) destacou o quanto seus pacientes e seus familiares tinham dificulda-

des em relação a visitas e que, por essa razão, elas se tornavam cada vez mais raras: “As visi-
tas dos familiares são recebidas com pouco entusiasmo e sem perspectiva, transformando-se 
em penoso encontro'' (KUBLER-ROSS, 1981, p. 43). 

Aparentemente, para Carl, as visitas também passaram a significar um transtorno que im-
possibilitava ao mesmo a permanência em seu universo de lembranças, representado pelos 
objetos que decoravam sua residência. Dentro da casa cercada por objetos significativos, ele 
vivia no passado, em sua zona de conforto. 

Quando Russell bate à porta e o interpela, ele também o convida para retornar ao presen-
te, mesmo sem a presença de Ellie, demonstrando que Carl continua vivo e que deve investir 
em sua própria vida.    

Observa-se também, no personagem Carl Fredericksen, uma característica comum entre 
pessoas que se encontram na fase do envelhecimento, o apego à casa e aos objetos que lhe 
são significativos. Essa característica fica evidente na cena descrita abaixo: 

Carl Fredericksen observa de sua varanda uma construção que está sendo realizada ao re-
dor de sua casa e, em meio ao barulho da obra, comenta sozinho: - Que vista hein Ellie! Pos-
teriormente, ele se levanta para buscar a correspondência na caixa de correios e retira da cai-
xa a propaganda de um asilo para idosos. Carl Fredericksen resmunga, limpa a caixa de cor-
reios e é abordado por um operário que o cumprimenta. 

Operário: - Bom dia, Sr. Fredericksen, quer uma ajudinha aí? 
Carl: - Ah não. Ah, Sim. Diga ao seu patrão ali que eles estão destruindo a nossa casa. 
Operário: - Para sua informação meu patrão vai ficar feliz em tirar essa casa velha da sua 

vida pelo dobro da última oferta. O que que o senhor acha, hein? 
Carl Fredericksen, com seu aparelho de encher balão, solta vento no rosto do operário e 

diz: - O seu patrão já conhece muito bem a minha resposta. 
Operário: - Botou suco de ameixa no tanque do carro dele. 
Carl Fredericksen ri e diz: - Essa foi boa. Me dá aqui, deixa eu falar com ele.  Comenta o 

idoso pedindo o megafone. 
Carl Fredericksen: - Você aí de terno, você mesmo, vai tomar banho, nojento. 
Neste momento, o operário se apressa para pegar o megafone e diz: - Eu não estou com 

ele.  
E, voltando-se para Fredericksen, comenta: A coisa é séria, ele quer comprar a casa do 

senhor. 
Fredericksen vira-se de costas e comenta: Diz para o seu patrão que ele pode ficar com a 

nossa casa. 
Operário: - Jura? 
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Carl Fredericksen: - Quando eu morrer! Comenta batendo a porta. 
Para não ser internado em um asilo e desejando realizar um antigo sonho de sua esposa 

Ellie, Carl viaja com sua casa para a América do Sul, e, em vários momentos, pode-se obser-
var que ele se refere à casa pelo nome da esposa.   

Heidegger, em conferência realizada no ano de 1951, reflete sobre o construir e o habitar 
e pergunta-se sobre como fica o habitar em tempos críticos como o nosso. Para ele, o habi-
tar não se restringe somente a possuir uma residência, mas a própria condição em que o ho-
mem se encontra no mundo. 

Carl Fredericksen também vivenciava o luto pela perda dos locais que eram referências 
para ele, na cena descrita anteriormente, é possível observar que está sendo realizada uma 
construção ao redor da casa de Carl, ou seja, toda a paisagem com a qual ele se identificava 
estava sendo transformada, e vizinhos, que poderiam ter feito parte de seu contexto anteri-
ormente, já não estavam mais ali.   

A propaganda do asilo deixada em sua caixa de correio pode representar uma maneira su-
til de demonstrar que sua presença já não era desejada, sua casa estava atrapalhando a cons-
trução que estava sendo realizada naquele espaço, e sua mudança para o asilo poderia repre-
sentar um final mais conveniente para a empresa responsável pela construção. Tal como no 
filme, essa realidade é vivenciada por muitos idosos nos grandes centros urbanos. 

A casa de Carl era também um lugar de memórias afetivas, em cada canto havia uma lem-
brança de sua esposa. Possivelmente, sua casa também deveria ter um cheiro único que lhe 
trazia à memória momentos significativos de sua vida. Quando se determina que o idoso 
deve ser internado em um asilo, tudo o que era essencial para a promoção da saúde mental 
do mesmo é desconsiderado.    

Heidegger (1951) discorreu sobre os edifícios habitacionais e chegou à conclusão de que 
esses atendem bem como moradia, são bem organizados, fáceis de administrar, baratos e 
favoráveis à entrada do ar e do sol, porém, ele questiona a garantia de que isso seja o sufici-
ente para que esses espaços se constituam como moradias.  

Da mesma maneira, poder-se-ia refletir se a internação de Carl em um local adaptado às 
necessidades de alguém na fase do envelhecimento seria o suficiente para garantir moradia e 
promover a saúde do idoso.   

É nesse contexto que Carl realiza a viagem para América do Sul, seu desejo era realizar es-
sa aventura somente na companhia de sua casa e de suas lembranças, entretanto, Russell tor-
nou-se uma companhia inicialmente inesperada e indesejada para, posteriormente, mostrar-
se um grande amigo de Carl. 

Russell aparece na casa de Carl motivado pelo desejo de ajudar um idoso para ganhar uma 
medalha e, por mais que Carl diga que não precisa de ajuda, ele insiste em seu objetivo. A 
idade de Russell não é informada no filme, porém, é possível que ele se encontre na fase na 
qual a criança compreende a importância das trocas. 

Piaget (1964) descreveu quatro fases do desenvolvimento infantil, sendo a primeira de 0 a 
2 anos, denominada de período sensório-motor. A segunda etapa ocorre entre 02 e 07 anos, 
e chama-se período pré-operatório. A terceira etapa vai dos 07 até os 12 anos, é a fase das 
operações concretas e a última etapa ocorre a partir dos 12 anos, e denomina-se de fase das 
operações formais. 

A fase das operações concretas é uma fase na qual as trocas sociais por meio da linguagem 
favorecem o relacionamento com o outro. Em determinado momento da viagem, cansado 
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das questões e dos diálogos com Russell, Carl propõe que os dois brinquem de quem conse-
gue ficar mais tempo quieto, e a criança comenta que sua mãe adora essa brincadeira. Essa 
cena demonstra certo incômodo de Carl ao lidar com uma criança nessa fase do desenvolvi-
mento infantil.    

De acordo com Piaget (1964), a construção de estruturas operatórias permite que a crian-
ça possa verbalizar o pensamento, o que, progressivamente, diminui o egocentrismo da fase 
anterior e favorece a troca social.  

E é a partir da troca e do diálogo que Russell ajuda Carl a rever a forma como o idoso se 
relaciona com o mundo. Carl pensa em mandar Russell de volta para casa, porém, se vê no 
meio de uma grande aventura com o menino. É nesse contexto que eles encontram Charles 
Muntz, um grande ídolo de Carl e Ellie, um homem que dedicou sua vida para viver grandes 
aventuras e que, em decorrência de suas escolhas, tornou-se solitário e egoísta, alguém que 
só se preocupava em provar seus feitos, mesmo que para isso fosse necessário capturar uma 
ave rara viva ou morta, ou mesmo colocar uma criança em perigo, suas únicas companhias 
eram seus cachorros. 

A esse respeito, Jung (1993) destacou que o homem só se desenvolve na relação com ou-
tras pessoas, a alteridade estimula a pessoa a se desenvolver e também conduz a um retorno 
à coletividade. Ele destaca a importância do outro para a compreensão de si mesmo e para o 
avanço do homem em seu processo de individuação. 

Carl parece compreender a necessidade de se relacionar com outras pessoas, mesmo que 
estas sejam diferentes dele, na cena descrita abaixo: 

Após Russell entregar a Carl suas medalhas, ele senta em sua poltrona ao lado da poltrona 
de Ellie e abre o livro de aventuras dela. Carl coloca no livro a foto da cachoeira com o de-
senho da casa que Ellie fez ainda criança e observa suas fotos e recortes até chegar à página 
na qual está escrito: “Coisas que vou fazer''.  

Carl suspira e faz um gesto para fechar o livro, quando vê uma foto do casamento dos 
dois, ele continua observando fotos de momentos ocorridos ao longo do ciclo vital de sua 
família, até se deparar com a seguinte mensagem: “Obrigada pela aventura, agora parta pra 
próxima, com amor Ellie”. 

O idoso passa os dedos sobre a mensagem e posteriormente observa as medalhas de Rus-
sell, ele olha na direção da poltrona de Ellie e posteriormente sai da casa chamando por Rus-
sell, que usa os balões para voar e avisa: “Eu vou salvar a Kev mesmo sem o senhor”. 

Carl grita para tentar impedi-lo, mas não obtém êxito. O idoso tenta fazer a casa voar para 
ir atrás do garoto, mas percebe que a única maneira de o fazer é diminuindo o peso da casa, 
ele começa a se desfazer de suas coisas e, dessa forma, coloca a casa em movimento. 

Kubler-Ross (1981) comentou que, na fase do luto, é possível observar a existência de 
sentimentos contraditórios ao longo do enfrentamento pela perda sofrida, ou seja, o familiar 
que sofreu a perda pode culpar-se por desejar uma vivência diferente.  

Na cena descrita acima, que Carl passa os dedos na mensagem deixada por Ellie, é possí-
vel que o idoso tenha tentado se esquivar do investimento na própria vida por sentir que, ao 
fazê-lo, poderia, de alguma maneira, trair a sua esposa, pois ela não poderia mais gozar de 
momentos prazerosos ao lado de outras pessoas, será então que poderia Carl estar feliz en-
quanto Ellie estava morta? Ao ler a mensagem, ele pode ter percebido que Ellie desejava que 
ele fosse feliz e mantivesse relações saudáveis, mesmo sem a companhia dela.  

Por outro lado, Siqueira (2015) realizou reflexões sobre a morte a partir de um estudo clí-
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nico e comentou que o ser humano passa a vida se preparando para a própria morte, mas 
que não está preparado para viver a ausência de alguém amado. A separação e o corte po-
dem deixar a pessoa que sobrevive ausente da vida por um tempo.   

Parece ter sido isso o que ocorreu com Carl, após a morte de sua esposa, ele permaneceu 
fusionado à mesma. O luto é um período de grande desgaste emocional, e muitos procuram 
o apoio de familiares, ou mesmo uma terapia para lidar com o ocorrido. Carl, no entanto, 
refugiou-se em suas lembranças e evitou o contato com outras pessoas.    

Vale comentar também que a cena descrita acima é muito simbólica, a retirada dos obje-
tos simboliza a realização de uma faxina para que possa ocorrer a abertura para o novo, Carl 
compreende que sua história com Ellie foi muito significativa, mas que isso não pode impe-
di-lo de viver o presente e de relacionar-se com Russell. 

Siqueira (2015) afirma que o impacto da morte desestabiliza o sistema familiar, sendo ne-
cessária uma nova adaptação após a perda, bem como a construção de uma nova identidade 
familiar. 

Desta forma, pode-se dizer que a aventura compartilhada entre Carl e Russell possibilitou 
o encontro com a alteridade. Após a captura de Kev, Russell comenta que Carl entregou a 
ave e pergunta: “O senhor entregou assim?”, ao chamar a atenção para esse fato, a criança dá 
ao idoso a possibilidade de rever suas próprias atitudes e comportamentos e, após um mo-
mento de reflexão, ele compreende que sua aventura agora é ao lado do menino. Ou seja, 
após uma readaptação, forma-se uma família diferente, unida não por laços sanguíneos, mas 
por laços de afinidade.    

Por outro lado, Russell também se beneficia dessa relação, o menino queixava-se da falta 
de seu pai, como pode ser observado na cena descrita abaixo: 

Já na América do Sul, Russell tenta montar uma cabana para Carl, porém, não obtém êxi-
to, Carl comenta: 

Carl: - Peraí, você é quase um super explorador? 
Russell: - É, mas... Posso contar um segredinho para o senhor? Nunca tinha montado        

uma barraca. Tá aí, eu confessei. 
Carl: - Você já tinha acampado antes, né?  
Russell: - Bom, nunca do lado de fora. 
Carl: - Porque não pediu pro seu pai te ensinar como se monta? 
Russell: - Acho que ele não gosta de falar dessas coisas. 
Carl: - Experimenta pedir outra vez, ele pode te surpreender. 
Russell: - Ele nunca está em casa. Eu não me encontro muito com ele.   
Apesar de Carl ter idade para ser avô de Russell, ele supre essa carência, como se pode 

observar na cena na qual Carl se dispõe a entregar a medalha de mérito a Russell, por este ter 
ajudado um idoso. 

Treinador: - Russell tem alguém que…  
Russell observa o ambiente procurando alguém, Carl aparece e diz: 
Carl: - Com licença, desculpe, velhinho passando, vou colocar o dele. Afirma Carl, vol-

tando-se para o treinador. 
Treinador: - Parabéns Russell! Senhor. E, dessa forma, o treinador entrega a medalha a 

Carl, que diz: 
Carl: - Russell, por ajudar um idoso e por fazer muito mais do que o seu dever manda, eu 

quero dar a você a mais alta honra possível deste mundo, o distintivo Ellie. Os dois se abra-
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çam e o filme prossegue. 
A casa é um símbolo que também aparece no conto de Vasalisa, conforme se pode obser-

var no trabalho de Estes (2018). Nesse conto, a casa da Bruxa é uma casa que tem pés de 
galinha e que se move. A autora comenta que o fato de a casa se movimentar simboliza o 
movimento da psique, que é viva e muda constantemente.  

No caso de “Up Altas - Aventuras”, a casa de Carl era imóvel, entretanto, após a morte de 
sua esposa, e para fugir da internação em um asilo, ele utiliza balões a fim de fazê-la se mo-
vimentar até a Venezuela, na América do Sul, o movimento de sua casa também pode sim-
bolizar o movimento interno que ocorria na personagem que, ao longo do filme, supera a 
rigidez para se abrir a novas possibilidades.       

Vale citar que Peter Docter, diretor do filme “Up - Altas Aventuras” comentou que o 
corpo de Carl é quadrado para simbolizar a rigidez do personagem que vai sendo transfor-
mada ao longo do encontro dele com Russell, que é apresentado de forma mais circular, jus-
tamente para simbolizar o movimento e a disponibilidade da criança para explorar o novo.  

Carl se torna mais jovial em contato com Russell, e o filme termina com os dois tomando 
sorvete e observando carros. Em uma cena anterior, Russell comenta que isso parece chato, 
mas que esses são os momentos dos quais ele mais se lembra. Carl sentado na calçada com o 
sorvete é muito diferente do idoso ranzinza que, no primeiro contato com Russell, fechou a 
porta na cara do menino. 

Carl compreende o que Russell já sabia sobre como aproveitar o tempo, ou seja, que este 
pode ser compreendido a partir de dois significados.     

Diniz (2009) comenta que os antigos gregos faziam uso de duas palavras para compreen-
der o tempo: Khonos e kairós; enquanto o tempo cronológico demarca a passagem do tempo e 
seus efeitos sob o corpo, o tempo kairológico trata-se de outra maneira de levar a vida, é um 
tempo subjetivo, um tempo de aproveitar as oportunidades. 

Ao longo do filme, também se pode observar que, ao encontrar Russell pela primeira vez, 
Carl utiliza uma bengala que permanece com ele durante a maior parte do filme, entretanto, 
já na América do Sul, após precisar ultrapassar inclusive suas limitações físicas para ajudar 
Russell, Kev e Dug, Carl dá sua bengala de presente para os filhos de Kev. Isso simboliza a 
transformação interna vivenciada pela personagem, que, mesmo com limitações físicas, no 
final do filme, reinventa-se e se mostra mais alegre e disposta para desfrutar de momentos 
significativos ao lado de seus novos amigos. 

Sob esse aspecto, pode-se relembrar Frank (2010), que, após ter sido prisioneiro em Aus-
chwitz, refletiu sobre o sentido do sofrimento e da morte, segundo ele, também era possível 
encontrar sentido na vida quando o ser humano se confronta com uma situação que não 
pode ser mudada. É possível converter o sofrimento numa conquista, diante de uma situação 
que não pode ser modificada, o homem é desafiado a mudar a si próprio. 

Para finalizar, vale citar que, no começo do filme, Ellie, quando criança, empurra Carl pa-
ra que ele se movimente e alcance um balão e, posteriormente, na fase do envelhecimento, 
outra criança, nesse caso, Russell, faz com que ele se movimente para explorar o melhor de 
si mesmo. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O filme “Up - Altas Aventuras”, lançado no Brasil em 2009 pela Pixar Studios, continua 
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fazendo sucesso após onze anos de seu lançamento, e isso se deve ao fato de que a história 
de Carl poderia ser a história de qualquer pessoa. O filme não se destina somente ao público 
infantil, e faz com que o telespectador reflita sobre a relação que é estabelecida tanto com as 
pessoas que nos rodeiam quanto com os espaços nos quais a vida ocorre.  

O filme faz uma crítica ao fato de que, cada vez mais, as pessoas estão restritas e limitadas 
pelas construções que se observam no cenário de grandes centros urbanos. Por outro lado, 
aborda a relação intergeracional, enfatizando o quanto as gerações podem se beneficiar atra-
vés desse encontro. Ao longo do filme, acompanhamos a transformação de Carl que, ao vi-
venciar uma aventura compartilhada com Russell, elabora simbolicamente o luto pela perda 
de sua esposa e modifica a maneira como vê a si mesmo e se relaciona com os demais.      

O objetivo deste estudo foi compreender os benefícios causados pela relação intergeraci-
onal no filme “Up - Altas Aventuras” e, mais especificamente, como o personagem Carl 
Fredericksen vivenciou o luto pela perda de sua esposa com o auxílio de Hussel. Acredita-se 
que esse objetivo foi atingido e que a utilização pedagógica de filmes para compreender as 
relações intergeracionais e a vivência do luto é indicada para a formação de profissionais in-
teressados em trabalhar com famílias e idosos.      

Contudo, acrescenta-se que a análise realizada é uma dentre as diversas leituras possíveis 
dos fatos narrados na obra. Até porque não é possível acreditar que uma obra é algo rígido e 
fechado, relacionando-se com o inconsciente de quem se propõe a interpretá-la, e cada apre-
ciador ressalta os aspectos que se relacionam com o estudo que se propõe a realizar.   
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