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Resumo
Introdução: O filme destaca a história de Ben, um senhor, já aposentado que trabalhou 40 anos em uma empresa, que produzia
lista telefônica, este filme destaca que ser aposentado não significa que não pode contribuir de forma positiva para o mundo
do trabalho e Ben é prova disso, ele continua ativo e sua experiência no mercado empresarial contribui de forma positiva,
além disso, sua capacidade de interação e sua maturidade pode servir de exemplo para muitos que desejam ser como ele. Esta
produção cinematográfica, ressalta que a expectativa de vida das pessoas aumentou e fez com que diferentes gerações
coexistam, logo conflitos surgem com os relacionamentos, mas sem dúvida surgem novas experiências produtivas. Objetivos:
este estudo tem por objetivo destacar a convivência entre gerações e averiguar como se sucedem os fatos a respeito do
relacionamento com os idosos, principalmente no mercado de trabalho. O filme em foco aborda reflexões sobre o
envelhecimento e o trabalho, não existe idade para estudar, aprimorar e trabalhar. Além disso, o trabalho pode ocupar um
vazio existencial e social e trazer vários benefícios saudáveis. Metodologia: Este estudo é de natureza qualitativa, realizado
como produto científico, resenha intitulada Valorização do Idoso na Perspectiva do Filme Um Senhor Estagiário, foi feito um
levantamento de dados nos sites científicos em relação a valorização do idoso no mercado de trabalho e para tanto a apreciação
do filme Um Senhor Estagiário. Considerações Finais: Dado o exposto, o estudo aborda conceitos que são ligados a
verdadeiras premissas, tais como, ser generoso com o outro nos momentos de dificuldade, jamais julgue a conduta do outro,
permaneça calmo diante das dificuldades, transmita sabedoria e coragem, seja um servo para que se possa colocar o outro
como herói, frisando sempre o lado positivo de tudo, por fim, o respeito e valorização do idoso
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