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RESUMO 

 

A aposentadoria e os homens aposentados vêm sendo tratados com 

desrespeito pela sociedade, fato que pode ser confirmado pelo modo como a mídia 

os trata, chamando-os de “velhinhos”, ou “homens de pijama”. O fato de na nossa 

cultura o homem ter o papel de provedor da família, torna essa fase ainda mais 

difícil, na medida em que afastar-se do emprego pode significar também se afastar 

da sua referência de masculinidade. 

Diante disso, este trabalho busca entender esta trama simbólica que se 

constrói no mundo masculino, para poder enxergar novas formas para o homem 

viver a aposentadoria, através de novos arranjos sociais que lhe permitam viver o 

mundo público em outros espaços que não sejam relacionados ao trabalho. 

Para isso foi feita uma pesquisa qualitativa com cinco homens aposentados 

de uma empresa pública, todos com mais de sessenta anos, levando em conta a 

situação de vínculo familiar (só ou acompanhado) e o nível econômico. O motivo de 

escolher essa empresa foi devido à complementação salarial que eles têm, para que 

a perda financeira não se apresentasse como um viés capaz de encobrir questões 

simbólicas significativas, não querendo com isso dizer que esta não seja também 

uma questão relevante no caso da aposentadoria. 

Sendo assim, os relatos mostraram que é possível viver o tempo livre da 

aposentadoria de forma mais prazerosa, através da busca de novas realizações e 

conhecimentos; ou, ao contrário, preenchendo os dias com atividades que remetam 

ao período do trabalho; ou ainda numa ausência total de movimento, sem qualquer 

reconhecimento de tempo, lugar e significado.  

A presente pesquisa mostra que, no caso destes homens entrevistados, a 

relação com o trabalho e o tempo livre durante a vida profissional propiciou uma 

construção que hoje interfere no tempo da aposentadoria, fato que aponta para a 

importância de se ter programas que cada vez mais cedo chamem a atenção para 

esta questão. 

 

Palavras-chave: Aposentadoria, Masculinidade, Tempo livre, Trabalho e Velhice. 
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ABSTRACT 

 

 

Retirement and retired men have been treated with disrespect by society, a 

fact that can be confirmed by the way the media treat them, calling them “little old 

men” or “men in pajama”. The fact that in our culture men play the role of family 

providers makes it even more difficult to face this age as getting away from work may 

also mean getting apart from a men’s references of masculinity. 

Starting from there, this work intends to understand this symbolic web that is 

intertwined around the masculine world, in order to perceive new ways by which a 

man can live his retirement days, with new social arrangements that will enable him 

to be part of the public world in spaces other than the workplace. 

A qualitative research was then conducted with five retired men from a 

state-owned  company, all of them 60 years old and over, taking into account their 

status of family bonds (i.e., if they lived alone or with somebody) and their economic 

situation. The reason for choosing this company was because of the salary 

supplementation they provide so that the financial loss would not act as a bias 

capable of hiding significant symbolic questions. It does not mean that this is not an 

important issue associated with retirement. 

Thus, personal accounts showed that it is possible to live the free time 

brought forth by retirement in a more pleasant way by seeking new accomplishments 

and knowledge; or, by filling up time with activities that refer to work; or still a total 

absence of movement, where time, place and meaning are not acknowledged at all.  

This research shows that, for the men interviewed, the relationship with work 

and free time during their professional life has enabled them build a frame of mind 

that now interferes with the retirement age, a fact that points out to the relevance of 

and need for programs that should sooner and sooner draw people’s attention to this 

issue. 

 

Key words: Retirement, Masculinity, Free Time, and Old Age. 
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“Nada desejar e nada fazer representa uma condenação à 

sinistra apatia em que soçobram tantos aposentados. 

Infelizmente, a dificuldade maior está em encontrar razões para 

agir quando as antigas atividades estão proibidas. A raros 

indivíduos vem o lazer proporcionar oportunidade para o 

desabrochar de uma vocação contrariada ou revelar 

possibilidades inesperadas.” 

 

 

Simone de Beauvoir 
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Introdução 

 

 

Este é um trabalho sobre homens. Homens que envelheceram e que 

doaram uma grande parte do tempo de suas vidas ao trabalho. Um tempo 

que não era para si, onde não se pôde aprender a viver o ócio, no tempo 

livre. Projetavam isso para a sua aposentadoria, para o dia em que não 

teriam mais que acordar cedo, que se vestir e sair para trabalhar. Não teriam 

mais que almoçar correndo, nem passar muitas vezes as noites e os fins de 

semana longe da família. É um trabalho sobre homens, mas não apenas 

para homens, pois diz respeito também a todos os que convivem com eles. 

Também não é um trabalho apenas para velhos. Espero, a partir daqui, fazer 

um convite às pessoas para que façam uma reflexão sobre um tema que se 

mostra importante a todos, no sentido de que se ainda não estamos na 

condição de idoso e aposentado, é para lá que caminhamos. Ou ainda, 

podemos estar muito próximos a pessoas nessas condições. Eles estão 

sempre por perto, talvez por isso incomodem tanto e nos levem a 

ridicularizá-los usando expressões ofensivas como por exemplo: “vestir o 

pijama”; numa tentativa de amenizar ou minimizar aquilo que não queremos 

ver, e que se apresenta como perspectiva de futuro também a nós. 

Esses homens vivem nesse ritmo do trabalho durante trinta ou mais 

anos de suas vidas. E sonham! Sonham com o tão esperado dia da 

liberdade, de ter um tempo só para si. Mas esquecem-se de que precisam 

aprender a viver esse tempo que não é o tempo do trabalho. Não é um 

tempo para os outros, é um tempo só seu – como disse um dos meus 

entrevistados. E fazer o quê com esse tempo todo? É a pergunta que faz 

José Maria
1
 a si próprio, o personagem da ficção que poderia estar em 

qualquer uma das histórias de vida que vamos ver. Alguns destes homens 

constroem toda a sua vida dedicada ao trabalho que exercem, descuidando 

de seu lado pessoal. O trabalho passa a ser um lugar de onde se sentem 

expulsos quando aposentam, e a casa geralmente é o espaço da mulher. Tio 

                                                           
1
 Personagem do conto “Viagem aos seios de Duília” de Aníbal Machado (1993) 
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Diopalino
2
, como veremos, ao completar 70 anos não teve uma trajetória 

muito diferente, ao ter sua aposentadoria compulsória pela idade, ou 

“expulsória”, como ainda hoje é chamada. O que resta a estes homens? 

Saber isso é uma pretensão deste trabalho.  

Somos diariamente bombardeados pela idéia de que aposentado é 

aquele que está velho, que não serve mais, que está de pijama recolhido em 

seus aposentos. Que simbólico é esse tão negativo que vem afligindo os 

homens apenas por usufruir de um direito que é seu? Por que o ócio 

incomoda tanto e o tempo livre dá a idéia de “não produtividade”? 

Os homens aqui entrevistados
3
 nos mostram que viver o tempo da 

aposentadoria de maneira mais prazerosa é uma construção que se faz ao 

longo dos anos de trabalho. Não se pode esperar o momento da 

aposentadoria para aí pensar no que fazer com o tempo livre. Alguns dos 

entrevistados são exemplos de como foi possível fazer essa construção para 

que hoje possam viver de forma bastante agradável o tempo que têm só para 

si. Sentem-se produtivos apesar de não trabalharem mais e passam longe da 

idéia de inativos. Enquanto outros mostram um modo de vida diferente, bem 

menos ativo; na medida em que não procuram atividades de lazer, passam o 

tempo pensando que poderiam arrumar outro trabalho, e atribuem às suas 

doenças o motivo pelo qual não saem de casa. O que faz com que estes 

homens que trabalharam na mesma empresa durante praticamente o mesmo 

tempo tenham modos de vida tão distintos ao se aposentarem? 

É para isso que chamo a atenção: para a necessidade de que se 

preste mais atenção na maneira como os empregados lidam com o pouco 

tempo que têm para si durante a vida profissional, um tempo livre que não 

raro é preenchido com questões relativas ao trabalho. Hoje temos uma 

expectativa de vida maior, que permite que se viva às vezes como 

aposentado um período tão longo quanto se viveu trabalhando. É preciso 

estar atento a essa questão para que se possa preparar estes homens para 

                                                           
2
 Meu tio-avô que sofreu a seu tempo o processo de aposentadoria compulsória e, que se tornou central 

na escolha do tema deste trabalho. 

 
3
 Fazem parte desta pesquisa homens aposentados de uma mesma empresa. 
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uma nova etapa de vida que não é baseada na produção pelo trabalho. 

Profissionais que elaboram programas para essa população devem entender 

que há uma perda simbólica, que está além da perda real que se verifica 

através do afastamento do trabalho e do rebaixamento salarial que na 

maioria das vezes a aposentadoria traz como conseqüência. Entender esse 

simbolismo é o que pode abrir espaço à possibilidade de se permitir que 

essas pessoas vivam essa nova fase de maneira mais digna.  

O que sustenta este trabalho é justamente acreditar que existe uma 

saída diferente para esses homens, que não vestir o pijama. O que faz que 

alguns aceitem e outros não a condição de velho improdutivo imposta pela 

aposentadoria? Esta é uma questão para a qual pretendo trazer 

contribuições com esta pesquisa. 
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Velhos e pijamas 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Não poderemos saber quem somos se ignorarmos quem 

seremos: devemo-nos reconhecer na pessoa deste velho ou daquela 

velha. Não o poderemos evitar se quisermos assumir nossa 

condição humana em sua totalidade.” 

 

Simone de Beauvoir 
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José Maria - Um tempo que ficou no passado 

 

Para obter respostas às questões propostas por este trabalho foi 

necessário partir de dois fatores primordiais. Primeiro, poder pensar na 

velhice tal como é vista na perspectiva negativa que lhe é dada pela 

sociedade, que leva em conta apenas as perdas e não os ganhos, para fazer 

uma reflexão sobre como esse imaginário pode ser transformado e abrir 

espaço a um olhar menos preconceituoso em relação ao envelhecimento. 

Segundo, prestar atenção ao fato de que existe um conjunto simbólico 

construído no universo masculino em relação ao trabalho, que justificou fazer 

uma pesquisa qualitativa, onde – por uma análise interpretativa dos dados 

obtidos – pode-se entender melhor a trama de símbolos elaborada pelo 

homem no processo da aposentadoria. Ou seja, entender qual a perda 

simbólica escondida atrás do que aparentemente se apresenta apenas como 

um afastamento da vida profissional. 

A idéia de um trabalho com homens aposentados surgiu pela 

indignação observada na maneira como são tratados, com desrespeito 

inclusive pela mídia – como será discutido neste trabalho – referindo-se a 

eles com termos pejorativos e estigmatizantes. 

As pesquisas que temos hoje sobre envelhecimento, ainda são muito 

poucas diante do tamanho do problema. Se pensarmos no gênero masculino 

dentro deste universo, tornam-se ainda mais raros os estudos, fazendo com 

que tenhamos mais inquietações, dúvidas e controvérsias, do que 

propriamente clareza a respeito do tema. Isso faz com que seja muito difícil o 

acesso a uma bibliografia específica, que aborde a questão do imaginário 

masculino em relação à aposentadoria. 

Para iniciar esta reflexão a respeito de temas como aposentadoria e 

velhice para o homem, busco recursos também na literatura através do conto 

“Viagem aos Seios de Duília”, de Aníbal Machado (1993), onde José Maria, o 

protagonista, depois de trinta e seis anos trabalhando em uma repartição 

pública, encontra-se jogado de pijama numa poltrona, desfrutando do 
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primeiro dia da sua aposentadoria. Num primeiro momento chega a achar 

que essa nova vida só para o descanso será de muito prazer, mas logo 

percebe a armadilha que isso representa, já que ele é solteiro e não teve 

filhos, e neste momento, afastado das únicas relações sociais que mantinha 

através do trabalho, começa a sentir-se completamente só e entediado.  

A dedicação ao trabalho durante esses anos foi tanta, que ele se 

perdeu das mudanças que ocorreram à sua volta, como a cidade que mudou 

sem que ele pudesse perceber. Suas preocupações foram sempre em 

relação ao trabalho: 

Que fazer agora? Não mais informar processos, não mais 

preocupar-se com o nome e a cara do futuro Ministro. 

Pela primeira vez fartava a vista no cenário de águas e 

montanhas que a bruma fundia. Inúmeras vezes o fizera, mas 

sem perceber o Pão de Açúcar e a baía, as ilhas e os navios, o 

Corcovado e as praias do Atlântico, sempre se interpondo entre 

seus olhos e a paisagem uma reminiscência molesta, lembrança 

de antigo aborrecimento ou de contrariedades na repartição. 

(Machado, 1993, p. 50) 

Percebe-se que o personagem na sua trajetória de vida, não se 

preocupou muito com o tempo livre, deixando que as coisas do trabalho 

invadissem sua vida pessoal. 

Num momento seguinte José Maria resolve que sua única saída é 

tentar rejuvenescer, e começa então a ter atitudes que são atribuídas aos 

jovens.  Muda o tom escuro de suas roupas para tons mais claros e passa a 

não usar mais chapéu. Perde a sua bengala e nada faz para recuperá-la, já 

que esta se apresenta socialmente como sinal de velhice. Ainda assim ele 

continua se sentindo velho e necessitando recuperar um tempo que para ele 

lhe parece perdido. 

É então tomado pelas lembranças do passado, dos tempos antes de 

mudar-se para o Rio de Janeiro, quando vivia na pacata Pouso Triste, sua 

cidade natal, e também da linda Duília, a antiga namorada que lhe mostrou 
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de relance os seios. Volta para lá na esperança de encontrá-la, e com isso 

reencontrar o jovem perdido que ficou esquecido nestes trinta e seis anos. 

Mas ao chegar e não encontrar mais a linda e jovem Duília, e sim Dona 

Dudu, uma velha professora, revolta-se com a imagem envelhecida da outra 

e reconhece nela o velho que ele não quer ser. A sensação é de perda e 

revolta:  

Sentiu falta de ar. Bem a seu lado se achava alguém que se 

dizia Duília, espectro da outra. Espectro também, Pouso Triste; 

e aquele mesquinho arraial lá fora... e tudo o mais que a noite 

vinha cobrindo!... Teve o ímpeto de espancá-la, destruir aquele 

corpo que ousara ter sido o de Duília. Desse corpo de que só 

vira um trecho, num relâmpago de esplendor... (Machado, 1993, 

p.69) 

E termina: 

Por longo tempo, as duas mãos enrugadas se aqueceram uma 

na outra. Mudos, transidos de emoção, ambos cerraram os 

olhos. Duas sombras dentro da sala triste... Alguns soluços 

cortaram a treva. (Machado, 1993, p. 70) 

O que se percebe é que José Maria tem suas lembranças presas ao 

passado, não vive o tempo presente, não tem perspectiva de futuro. Isso faz 

com que sua memória o aprisione a um tempo que não existe mais, senão na 

sua lembrança. E é a esse tempo que ele tenta voltar indo ao encontro de 

Duília, mas percebe que essa volta é impossível. É possível que se faça um 

resgate deste tempo, mas não voltar a ele. As lembranças poderiam ter dado 

um outro rumo à vida de José Maria, se ao invés de tentar revivê-las para 

tentar voltar à juventude, ele as usasse para fazer uma reflexão sobre a sua 

vida presente, buscando dar um novo significado a ela. 

Pensando na memória não apenas como um acúmulo de lembranças, 

mas como a possibilidade de um passado que pode ser resgatado para que 

se tenha subsídios para estruturar presente e futuro, utilizo-a como recurso 

metodológico para entender o processo de vida dos homens entrevistados 
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por mim. A memória é sempre seletiva, no sentido de que se escolhem os 

conteúdos a serem lembrados, e também interpretativa, pois lembrar um fato 

passado é interpretá-lo com os conteúdos do presente. 

Sendo assim, é preciso entender que fazer uma entrevista é lidar com 

dados que de alguma forma já foram interpretados pelo entrevistado. 

Trabalhar com estes dados é dar a eles uma nova interpretação, uma 

“interpretação de segunda mão” como diz Geertz (1978), sendo importante 

ter em vista que esta segunda interpretação feita pelo pesquisador, não é a 

definitiva, pois, segundo esse autor, não existe uma verdade definitiva,  

sendo que cada interpretação abre espaço a outra, e assim por diante.  

Se há uma interpretação ela é feita através de símbolos e os 

significados que eles têm dentro de cada cultura. Geertz (1978) afirma: 

Acreditando, como Max Weber, que o homem é um animal 

amarrado a teias de significados que ele mesmo teceu, assumo 

a cultura como sendo essas teias e a sua análise; portanto, não 

como uma ciência experimental em busca de leis, mas como 

uma ciência interpretativa, à procura do significado. (p.15) 

Portanto, esta pesquisa busca entender dentro da nossa cultura quais 

são os significados da trama simbólica que se constrói para o homem no 

momento da sua aposentadoria e conseqüente afastamento do mundo do 

trabalho. 

Dessa forma, para fazer uma escuta das histórias contadas pelos 

entrevistados e chegar a considerações que revelassem estes significados, 

foi necessário entender que estavam sendo relatados para mim conteúdos 

por eles selecionados como pertinentes naquele momento, bem como 

interpretados pela maneira como hoje vêem esse tempo passado em relação 

à vida profissional. É necessário chamar a atenção, principalmente no caso 

do idoso, que a memória pode ser um recurso a mais para que se tenha a 

possibilidade de viver o tempo presente e o futuro, mas pode também servir 

para que ele seja confinado ao seu passado. É comum que se faça isso com 

os velhos, pois sendo considerados ultrapassados e incapazes de 
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acompanhar as mudanças do mundo moderno, eles são empurrados a viver 

nas lembranças do passado onde tinham um tempo como seu, como fez 

José Maria. Talvez por isso seja tão constante a expressão “no meu tempo”. 

Um dos entrevistados conta o que aconteceu entre ele e seus colegas de 

trabalho quando se aposentou:  

...pra não ficar aquela coisa sabe? “No tempo do Pedro” – se bem que eu sei 

que falam, porque me contam – mas eu dizia sempre isso: não me venham 

com essa conversa, porque essa história de “no tempo de fulano” não tem 

nada a ver. (Sr. Pedro) 

Este exemplo nos dá uma pista de como a aposentadoria, ainda que 

de maneira sutil, pode representar a saída de um tempo presente para um 

tempo que ficou no passado. Uma análise mais cuidadosa mostrará que 

existe uma perda simbólica de tempo e espaço, que o senhor Pedro se 

recusa a aceitar, tanto que mais tarde dirá que, mesmo estando aposentado, 

sente que continua fazendo parte da empresa, ainda que de uma outra 

forma.  

Embora a história de José Maria seja um conto de ficção, ela ajuda a 

pensar como na realidade é difícil para o homem entrar em contato com 

estes dois componentes que são o envelhecimento e a aposentadoria. Os 

homens que foram entrevistados para esta pesquisa vão também nos 

mostrar o quanto isso é desconfortável e inquietante, principalmente aqueles 

que durante a vida profissional não se prepararam para esse desligamento 

do trabalho. 

Partindo do pressuposto de que existe uma construção simbólica no 

relacionamento do homem com a sua vida profissional, e que a 

aposentadoria pode representar uma perda que vai além da questão 

financeira, escolhi trabalhar com aposentados de uma empresa pública que 

têm complementação salarial ao aposentar, estando dessa maneira atento a 

um viés que poderia desviar a atenção de dados realmente significativos para 

justificar tudo sob a ótica da perda financeira. Não quero com isso dizer que 

a perda salarial decorrente da aposentadoria seja um fator irrelevante, pelo 

contrário, apenas considero que por trás dessa questão óbvia existe uma 
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outra questão que passa a ser o objeto deste estudo, ou seja, entender o que 

está implícito como perda nesse momento de vida, e de que forma se 

constrói um imaginário que para os homens tem dimensões ainda mais 

incômodas do que para as mulheres. Note-se que esta observação tende a 

mudar num futuro próximo, visto a participação cada vez mais intensa da 

mulher no mercado de trabalho, ocupando cargos antes destinados aos 

homens, e também deixando de ser apenas o complemento de renda do 

homem para passar a ter um papel de mais igualdade no orçamento 

doméstico. Mas a faixa etária com a qual estamos trabalhando ainda 

apresenta como característica o homem no papel de provedor e responsável 

pelo sustento da família. 

Para este trabalho foi feita uma pesquisa com cinco homens
4
, todos 

em idade acima de sessenta anos (idade pela qual a Política Nacional do 

Idoso considera alguém idoso), classificando-os em “homens que vivem sós” 

e “homens que vivem acompanhados”. Sendo tradicionalmente na nossa 

cultura a casa um espaço da mulher, esta classificação se mostrou 

importante para que pudesse ser observado como é o retorno do homem a 

este espaço. 

Por ser o envelhecimento um tema complexo, não é possível estudá-lo 

à luz de uma única área do conhecimento. Foi preciso, aqui, abrir espaço 

para um trabalho com característica multidisciplinar que permitisse chegar a 

um novo conhecimento sobre o que é envelhecer, e no caso dos homens, o 

que faz com que se sintam tão desvalorizados na hora de aposentar. Dentro 

da psicologia, Reich é um exemplo da possibilidade de se buscar recursos 

em outras áreas, sendo que ele também não limitou seu trabalho e pesquisa 

apenas à Psicanálise. Por perceber o homem como ser social, ele foi buscar 

na Antropologia e na Política respostas a questões para desenvolver a sua 

teoria. Paulo Albertini chama a atenção a isto em seu livro sobre a vida e 

obra deste autor ao mostrar que: “Reich não foi um autor com atuação 

restrita aos limites de uma única área do conhecimento”. (Albertini, 1994, 

p.59) 
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Sinto-me à vontade para trabalhar com autores tão diversos como 

Reich, Freud, Halbwachs e Geertz, para tentar através da diversidade de 

idéias construir um novo pensamento sobre uma questão que se mostra 

efetivamente multidisciplinar. Não é intenção deste estudo fazer uma 

comparação buscando relações de semelhança entre estes autores, e sim 

tentar, pelo ponto de vista de cada um, mesmo com suas diferenças, mostrar 

como se pode chegar mais perto de fato tão complexo como o 

envelhecimento, que cada uma das teorias isoladamente não consegue 

responder. Essa busca de um novo pensamento complexo faz com que a 

Gerontologia veja a possibilidade de um novo modelo de envelhecimento, 

com menos preconceitos e limites. 

 

Tio Diopalino - A oposição ao pijama 

 

“A título de despedir-se de alguns companheiros e 

de apanhar uma caneta-tinteiro, lembrou-se de 

chegar até lá. Na verdade, sentia-se impelido por 

um desejo ambíguo, como o general reformado 

que vai à paisana em visita a seu antigo 

regimento. Era tarde, porém; o rush se avolumara. 

Achou melhor voltar para casa, postar-se na fila 

do bonde. ‘Livre! Estou livre!’ ” 

(Machado, 1993, p.52) 

 

Como este trabalho tem a característica de observar conceitos que se 

constroem a partir do coletivo, então é necessário que se chame a atenção 

para a importância da história oral neste processo. Segundo Teresinha 

Bernardo (1998), é com este recurso que a Antropologia vem estudando os 

povos chamados primitivos. A história oral tem um papel importante nesta 

pesquisa, porque, por meio dela os homens entrevistados puderam 

reconstruir, na sua memória, o tempo de vida profissional, desde o início da 

                                                                                                                                                                      
4
 Esses homens serão, no decorrer deste trabalho, tratados por seus nomes fictícios: sr. João; sr. Luiz; 

sr. Pedro; sr. Raul; sr. Roberto. 
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sua atividade de trabalho até os dias de hoje, quando já estão afastados 

devido à aposentadoria. 

É importante ressaltar também como a minha história pessoal teve 

parte neste processo, desde a escolha do tema a ser pesquisado até a 

interpretação dos dados obtidos nas entrevistas. Para um trabalho de 

pesquisa é impossível separar os papéis sujeito x objeto, na medida em que 

as relações entre ambos são intrínsecas, fazendo com que se tenha na 

verdade uma relação sujeito x sujeito. Como afirma Geertz (1978), uma 

primeira interpretação é feita pelo sujeito ao relatar sua história de vida, e 

uma interpretação de segunda mão (termo utilizado pelo autor) é feita pelo 

pesquisador quando este lança mão da sua história pessoal para fazer esta 

interpretação. Portanto, é necessário frisar o quanto existe de conteúdos 

meus nas interpretações das histórias que a mim foram contadas por estes 

homens. E não poderia ser de outro modo, visto que se estabeleceu entre 

nós uma relação de troca. Com certeza também seriam lembradas e 

contadas outras histórias caso o entrevistador fosse outra pessoa que não 

eu. Portanto, este trabalho permanece aberto para  outros pesquisadores 

como um ponto de partida para  mais contribuições ao tema a partir das 

suas considerações. 

Sendo assim, a minha história pessoal teve um peso já na escolha do 

tema a ser pesquisado. Ao tomar o envelhecimento como ponto de partida 

para uma pesquisa, a questão da aposentadoria era a que mais me chamava 

a atenção. Durante a trajetória que se estabeleceu, também a minha 

memória foi remexida, principalmente pelo conto de Aníbal Machado. O 

personagem José Maria fez com que eu recordasse também de uma história, 

a da minha família, de que me lembro ouvir desde que tinha condições para 

entender o que é uma história. A história de um homem, que como José 

Maria, também não se casou, não teve filhos, e viveu sua vida em dedicação 

exclusiva ao trabalho. Assim era Tio Diopalino, irmão do meu avô materno, e 

é sobre ele que me permito falar para mostrar os subsídios internos com os 

quais pude contar para ter condições de desenvolver este trabalho que aqui 

se apresenta. 
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Tio Diopalino nasceu em Campos, interior do estado do Rio de 

Janeiro, no ano de 1893. Era negro, e ainda jovem saiu de Campos para 

morar na cidade do Rio de Janeiro. Em 1929, já aos trinta e seis anos, foi 

trabalhar na Biblioteca Nacional; o que de certa forma confirma o que foi 

observado por Bernardo (1998) sobre a dificuldade dos negros do início do 

século em conseguirem um emprego fixo e que não fosse uma sobra de 

mercado. Os poucos que podiam ter acesso a esse tipo de trabalho, 

conseguiam-no somente por volta dos trinta anos de idade.  

Ele iniciou sua carreira na Biblioteca como Servente, e aposentou-se 

trinta e quatro anos depois, aos setenta anos de idade, como Chefe de 

Portaria. Pelo histórico de vida, e pelo contexto social em que estavam 

inseridos os negros naquela época, pode-se imaginar o valor que Tio 

Diopalino dava a este emprego ao qual dedicou tantos anos da sua vida.  

Nessa trajetória, sozinho, ele não teve sequer a sua própria casa. 

Morava com meu avô, irmão dele, e minha avó. Tinha como seu apenas o 

espaço que ocupava através do trabalho. Ao completar setenta anos, 

esbarrou numa questão burocrática que obriga os funcionários públicos a se 

aposentarem, pois tal idade foi estabelecida como limite para que alguém 

passe a ser considerado inativo. É a aposentadoria compulsória, ou como 

tem sido chamada até hoje em forma de brincadeira, “expulsória”, pois exclui 

obrigatoriamente o servidor, mesmo que ele não queira ou não esteja 

preparado para este afastamento, que, embora esperado, em geral 

apresenta-se como uma ruptura brusca demais. Assim aconteceu com José 

Maria, assim aconteceu com Tio Diopalino. 

Informado de que seria obrigado a aposentar-se, ele não aceitou e 

demonstrou não querer afastar-se do trabalho. Aposentar para ele significava 

perder o único espaço conquistado durante sua vida. Passaria a ter um 

tempo livre, mas para fazer o quê? Ir para onde, se há trinta e quatro anos só 

teve como seu aquele espaço? Não havia outra vida para ele a não ser a 

vida pública que se estabelecia pelo trabalho: era ali que ele tinha um 

significado e um lugar. 
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Isto percebido por seus colegas, foi permitido que ele continuasse a 

freqüentar por quanto tempo quisesse o departamento onde trabalhara, 

embora não houvesse mais os compromissos de horário que antes eram 

impostos. Mas ele não se importava com isso, e continuou na sua rotina de 

trabalho como se ainda fosse um funcionário da ativa. Trabalhava negando a 

situação na qual fora colocado, e assim continuou até o dia em que chegou 

para trabalhar e encontrou outra pessoa já no seu lugar, ocupando a mesa 

que fora sua, já retirando de dentro dela os objetos que eram seus. Ali ele 

percebeu que era o fim, não havia mais espaço para ele, teria mesmo que 

sair. 

Pegou suas coisas, foi embora, e a partir desse dia, passou a ter uma 

rotina muito peculiar. Continuava acordando no mesmo horário, arrumava-se 

com as mesmas roupas que usava para trabalhar, e saía em direção à 

Biblioteca. Ao chegar, não entrava. Sentava-se em um banco na praça em 

frente ao prédio e ali ficava por horas, cumprindo seu “horário de trabalho”, 

fazendo uma oposição silenciosa a vestir o pijama e ficar em casa. Ao “final 

do expediente”, retornava para a casa, que não era a sua, para no dia 

seguinte cumprir nova jornada. E assim foi a sua rotina por alguns meses, 

até que ele morreu, enquanto dormia. Morreu no mesmo dia em que foi 

anunciada no Diário Oficial a sua aposentadoria. 

Esta é a história de Tio Diopalino, que é também minha, da mesma 

forma que pertence a cada um dos homens que se dispuseram a falar sobre 

suas vidas para o desenvolvimento deste trabalho. Uma história que agora 

passo a dividir com cada leitor que se disponha a transitar conosco pelas 

nossas lembranças. 

 

 

Aposentadoria: o “pé na cova” ou uma nova etapa de vida? 

 

Estamos envelhecendo cada vez mais. Este é um fenômeno mundial, 

e o Brasil não é, portanto, uma exceção. O crescente avanço da medicina, o 
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controle de natalidade e a redução da taxa de mortalidade, juntos, fazem 

com que tenhamos cada vez maior a nossa expectativa de vida (Veras, 

1994). Percebemos uma mudança sensível na pirâmide etária no último 

século, com uma diminuição do número de jovens, e um aumento crescente 

no número de pessoas acima de sessenta anos (Berquó, 1996). 

Já não podemos mais dizer que somos um país de jovens. Somos 

sim, um país jovem que está envelhecendo. E envelhecendo rapidamente. 

Temos hoje uma média de 13,5 milhões de idosos, com irreversível processo 

de crescimento (IBGE, 1999).  

Estes dados nos mostram que a questão do envelhecimento deve ser 

discutida com mais seriedade, pois devemos levar em conta que, como as 

pessoas não envelheciam tanto, não temos um mundo preparado para 

receber estes velhos que estão chegando em número cada vez maior. Não 

temos espaços físicos nas cidades que sejam adequados aos velhos. Uma 

simples rotina de vida para os mais jovens pode parecer uma jornada pesada 

aos mais idosos. Subir um degrau muito alto de ônibus, caminhar por 

calçadas esburacadas e cheias de obstáculos ou atravessar uma rua com a 

rapidez exigida pela curta duração dos sinais, podem ser fatores que isolem 

pessoas idosas em suas casas, afastando-as da possibilidade de um 

convívio social. 

Dentro desse panorama, as empresas desempenham papel 

fundamental. Temos ouvido muito falar sobre ecologia. Vimos hoje o estrago 

causado pela poluição de rios e da atmosfera, o trânsito enlouquecido e a 

violência das grandes cidades, por conta de uma estrutura criada que não foi 

planejada para o futuro. Hoje estamos diante de um problema onde a única 

solução é tentar reverter esse quadro através do controle ambiental. Da 

mesma forma, grande parte das empresas têm-se esquecido de se 

preocupar com as pessoas que nelas trabalham durante muitos anos, que 

envelhecem dentro de seus espaços, e depois são abandonadas sem um 

preparo prévio.  
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No passado, o fato de uma pessoa se aposentar significava estar 

chegando ao fim da sua etapa produtiva, e possivelmente também ao fim da 

sua vida, visto que a expectativa de vida era bem mais baixa que hoje 

(Veras, 1994). Atualmente esse quadro mudou, e os dados demográficos 

apontam para uma quantidade cada vez maior de pessoas vivendo mais 

anos. Isso significa que teremos em breve um batalhão de pessoas 

aposentadas, vivendo por um tempo cada vez maior, às vezes maior até do 

que o tempo produtivo que passaram na empresa. Algumas das pessoas 

aqui entrevistadas estão aposentadas há quase vinte anos, e se pensarmos 

numa expectativa de vida sempre crescente, veremos que poderão 

facilmente ultrapassar os trinta anos fora do seu ambiente de trabalho, tempo 

que se mostra significativo o bastante para justificar que se pense na 

elaboração de políticas públicas direcionadas aos trabalhadores com o 

objetivo de prepará-los para esse novo período. Com a longevidade cada vez 

maior, não faz mais sentido continuar encarando a aposentadoria com a idéia 

de fim, de “pé na cova”
5
. Hoje ela passa a ser o início de uma nova etapa de 

vida que pode se estender por vinte ou trinta anos, e deve portanto ser 

pensada de maneira diferente da cultura do “pijama”, que dá a essas 

pessoas um rótulo de inatividade, passando a ser uma marca classificatória 

que as isenta de toda a possibilidade de sentirem-se úteis de outra forma que 

não seja através do trabalho.  

No início do século, a expectativa de vida ao nascer não passava da 

baixa idade em torno de trinta e quatro anos (Veras, 1994). Este fato, de 

certa forma, justificava a pouca preocupação do Estado e das empresas em 

relação ao período pós-aposentadoria, na medida em que após cumprir o 

tempo de trabalho, pouca perspectiva de futuro havia para essas pessoas. 

Após cem anos, essa situação mudou e a expectativa de vida praticamente 

dobrou; o que faz com que hoje, no momento da aposentadoria, ainda reste 

ao homem uma quantidade suficiente de anos que justifique uma 

preocupação em relação a este período. Seria justo deixá-lo à margem da 

vida, de “pijama” assistindo ao tempo que passa? Pois é exatamente isso 

                                                           
5
 Termo lembrado pelo senhor João, um dos meus entrevistados, ao nome que era dado a um benefício 

concedido antes da aposentadoria. 
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que vem acontecendo a um dos meus entrevistados, o senhor João. 

Aposentado há dezesseis anos, sua vida vem sendo numa varanda fechada 

por grades, sentado numa cadeira, esperando a oportunidade rara de que 

tenha algum convite para uma pescaria com amigos. Enquanto isso não 

acontece, fica sentado na sua cadeira, da maneira como o encontrei quando 

fui visitá-lo para a entrevista. Vê como perspectiva de voltar à vida somente a 

possibilidade de um outro trabalho, pois somente nesse âmbito mantinha 

suas relações sociais e sentia-se integrado à sociedade, o trabalho era o seu 

lugar. O senhor João é um exemplo vivo que justifica a necessidade de se 

preparar pessoas para viver de maneira saudável o ócio da aposentadoria; 

ócio que não deve ser confundido com a idéia de inatividade e 

improdutividade, e sim de uma produção que não é a do trabalho formal 

(Masi, 1999). 

Portanto, da mesma forma que existe uma preocupação social em 

relação às empresas e ao cuidado que devem ter com o meio ambiente, é 

pertinente começar a pensar também na relação que estas mesmas 

empresas mantêm com seus empregados que dedicam tanto tempo de suas 

vidas a elas como sua mão-de-obra, em detrimento das suas relações 

sociais e com a família, aprendendo que a valorização pessoal advém 

daquilo que produzem com o trabalho. É necessário que se comece a mudar 

esse pensamento, preparando pessoas para que estejam aptas a enfrentar 

essa nova fase de vida que está cada dia mais extensa, sentindo-se 

produtivas não apenas pelo trabalho que exercem, mas também no ócio, 

podendo dar um novo significado às suas vidas. 

 

Velho é o Outro  

 

Sabe-se que o envelhecimento é um processo biológico que se inicia 

no momento em que somos gerados. Portanto, envelhecer é condição para 

que se esteja vivo. Mas podemos pensar também na velhice como uma 

construção social, posto que cada sociedade determina quando o indivíduo 
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começa a ser considerado velho para exercer determinados papéis. Na 

perspectiva antropológica, envelhecer é um processo biológico, mas 

“...velhice é uma categoria socialmente produzida” (Debert, 1994, p.8), ou 

seja, existe um fator universal biológico onde as pessoas nascem, crescem, 

envelhecem e morrem, mas há também um fator cultural que determina a 

partir de quando um indivíduo é considerado velho, e que é diferente em 

cada sociedade. A cultura interfere não apenas na classificação que se faz 

da velhice através do tempo cronológico, mas também na postura que se 

espera destes velhos. No presente caso dos aposentados, parece que há 

uma cadeia de idéias que os define: primeiramente são considerados velhos 

para continuar exercendo a função que lhes era dada. Então, se são velhos, 

significa que são desatualizados, despreparados para acompanhar as 

mudanças do mundo novo que a eles se apresenta. Passam também a ser 

considerados lentos demais, incapazes de aprender e modificar a maneira 

que desenvolvem seu trabalho. Em contrapartida, os jovens passam a 

significar a modernidade, o “sangue novo” necessário para a empresa. Ou 

seja, ao funcionário mais antigo resta o passado, não há para ele lugar no 

presente, nem perspectiva de futuro, pois é forçado a acreditar que está 

ultrapassado nos seus conhecimentos em relação ao trabalho que 

desenvolve. A noção de um tempo cronológico leva a uma concepção que 

fragmenta a vida em etapas, e não incorpora ao homem atual as etapas 

anteriormente vividas. Como não incorpora, não se reconhece no velho o 

jovem que foi um dia, e ele passa a valer apenas pela lembrança do seu 

passado e juventude.  

Por essa dinâmica se constrói a imagem simbólica negativa, como que 

um arquétipo, do velho lento, do velho desatualizado, resistente a mudanças 

e incapaz de aprender, ou seja, do velho improdutivo. E em contraste, 

forja-se a imagem (positiva) de jovem associada a rapidez e disponibilidade 

às mudanças e à produção. Se isso é reforçado dentro da empresa, e não se 

abrem possibilidades de desenvolvimento aos mais velhos, aquele que é 

veterano acaba incorporando esse sentimento de estar fora do seu tempo. 

Deixa de ter significado dentro da empresa em relação ao seu trabalho. 

Sente que está perdendo lugar para os mais jovens, e sentindo-se 
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ultrapassado, passa a ter a impressão de que o tempo dedicado à empresa 

foi um tempo perdido. Se não há uma preparação para o desligamento da 

empresa, onde se valorize o profissional mais antigo, a impressão que fica é 

de que todo o conhecimento adquirido ao longo dos anos foi em vão e já não 

serve mais pra nada, dando a sensação de um tempo que foi jogado fora. 

Como durante a vida profissional o tempo do trabalho mistura-se ao tempo 

da vida privada, o tempo perdido no trabalho passa a ser também um tempo 

perdido na vida. É o que sente José Maria ao aposentar e lembrar do tempo 

que destinou ao trabalho: “Com os  trinta e seis anos perdidos na repartição, 

teria perdido também o dom de viver?” (Machado, 1993, p. 50) 

É como se o tempo passado não fizesse parte da história dele, hoje 

velho, e ele observasse a sua vida pregressa como um filme do qual ele não 

fizesse parte. É possível que se tenha um outro olhar sobre o 

envelhecimento, como mostra Joel Martins (1991) no texto “Não somos 

Cronos, somos Kairós”, onde apresenta a idéia de um tempo interno, vivido, 

que somente nós mesmos temos acesso, diferente do tempo externo, aquele 

pelo qual nos apresentamos ao mundo e que é exposto pelo envelhecimento 

do nosso corpo. 

Em relação ao tempo interno podemos dizer que nele não se leva em 

conta apenas o cronológico, e sim as experiências vividas. Para este tempo 

interno, não existe apenas o velho atual, mas sim tudo aquilo que foi vivido 

em todas as fases da vida. Não existe a fragmentação entre a criança, o 

jovem, o adulto e o velho, e sim uma pessoa que passou por todas estas 

fases, e que vive cada momento presente sedimentado nas experiências 

passadas. O corpo que hoje se apresenta envelhecido é ainda o mesmo 

corpo jovem que foi no passado, apenas modificado por uma transformação 

que é externa, mas que não apaga as lembranças internas de fases 

anteriores da vida. Martins (1991) define muito bem essa idéia ao dizer que:  

“Em primeiro lugar está uma chamada ao Ser para a sua própria 

identidade. A idéia de metamorfose, em que passado, presente e 

futuro juntam-se. O futuro consistiu um passado e um presente.” (p. 

11, grifo do autor)  
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Ou seja, o corpo, embora transformado, contém ainda estas três 

dimensões do tempo, onde passado, presente e futuro constituem-se num 

movimento constante, interferindo entre si. É naquilo que foi vivido no meu 

passado que busco recursos para poder viver no presente e fazer opções 

para o futuro.  

Segundo Mercadante (1997): 

O direito ao passado, à possibilidade de lembrar, o direito à 

memória, faz de cada indivíduo – no presente caso, o idoso – 

um historiador de si mesmo. É na condição de historiador de si 

mesmo, de ser um trabalhador da memória que o idoso pode 

reinventar pelo desejo o seu presente e futuro, e que o 

transforma, assim, em sujeito de seu próprio destino (p. 40).  

É possível, portanto, resgatar qualquer uma destas fases e reconhecer 

dentro de si o jovem que se foi um dia. Quando se tem essa possibilidade de 

reconhecer em si mesmo a criança e o jovem – ou seja, o tempo interno – 

fica difícil se aceitar na condição de velho imposta socialmente, baseada 

apenas na aparência externa, no tempo cronológico e biológico.  

Como afirma Martins (1991, p. 2):“O sujeito não pode ser uma série de 

eventos psíquicos, isto é, ser criança, ser adolescente, ser adulto, ser velho, 

como um conjunto segmentado de eventos...” 

Portanto, não podemos pensar na velhice como um evento particular, 

dissociado do contexto de vida anterior a ela. Trabalhando com a idéia de 

que há um tempo interno, que é o tempo vivido, onde as lembranças 

permitem que sejam resgatadas fases anteriores da vida, fica difícil que uma 

pessoa se veja como velha. Talvez isso explique o que aconteceu ao senhor 

Pedro, que ainda muito jovem tinha medo de envelhecer, e considerava trinta 

anos já uma idade bastante avançada onde poderia deixar de viver. E hoje, 

aos sessenta e cinco anos, acha que não está velho, e que talvez vá estar 

quando tiver noventa anos. O que acontece com ele é um exemplo do que 

estamos discutindo. Estar velho passa a ser uma questão de relativizar: velho 

em relação a quem? Para o jovem de dezoito, trinta já é velho, mas aos 
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sessenta e cinco, trinta passa a ser o jovem, e velho o que tem noventa. Isso 

nos permite dizer que sempre fomos e sempre seremos o velho de alguém. E 

que olhar para o tempo interno não permite que se veja este velho, ainda 

mais carregado de todo o significado negativo que este termo traz consigo. 

Velho, portanto, passa a ser sempre o outro, aquele a quem só se tem 

acesso ao corpo externo, e não ao tempo vivido.  

Sendo assim, como pensar na questão do aposentado, um 

trabalhador que exerce sua função por tantos anos, e que de repente se vê 

destituído do seu trabalho, com um rótulo de velhice com o qual não se 

identifica? Isso justifica a necessidade de se começar a pensar a respeito de 

uma reforma do pensamento em relação à questão do envelhecimento, onde 

o velho não seja mais visto como uma pessoa estranha ao jovem que foi um 

dia, mas sim um ser que passa por uma constante transformação, uma 

metamorfose, como define Martins (1991). 

São necessários novos paradigmas para a análise da questão do 

envelhecimento. Abrir possibilidades para uma nova categoria de velho que 

não assuma mais a postura de que “o velho não aprende”, “velho não muda 

porque suas características estão cristalizadas”, “velho não tem planos para 

o futuro porque está próximo da morte” ou ainda que “o velho não tem mais 

capacidade de produzir”. A idéia de uma reforma de pensamento proposta 

por Morin & Kern (1995) nos possibilita pensar em novas formas de ver o 

envelhecimento, que se confirma pela prática com idosos – por exemplo nas 

Universidades Abertas à Terceira Idade – que tem nos mostrado que este 

segmento não necessariamente assume a postura de ser inativo, e que pode 

não somente apresentar mudanças, como também pensar em novas 

maneiras de mostrar-se produtivo, mesmo que não seja no trabalho formal. 

Ao falarmos sobre isso estamos nos referindo a indivíduos que estão 

produzindo mudanças no seu simbólico, e portanto, mudanças culturais, 

mudanças na sua forma de pensar e construir o seu próprio envelhecimento.  

A aposentadoria apresenta-se como fator importante neste processo, 

pois retira o homem da sua atividade de trabalho, por entender que ele já 

está velho demais para produzir, embora não necessariamente ele se sinta 
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assim. O termo “aposentar”, por si só, já designa uma postura de 

passividade, ou seja, recolher-se aos aposentos, vestir o pijama e lá ficar, 

passivo. Não chamar a atenção para o fato de que o idoso é um ser 

complexo, que tem na sua memória as outras fases que viveu anteriormente, 

é permitir que continue se referindo a ele de forma desrespeitosa, tratando-o 

como uma pessoa fora do tempo atual – que é considerado o tempo dos 

jovens – e no caso específico dos aposentados, que continuem sendo vistos 

como seres obsoletos e ultrapassados, que devem ser descartados como 

objetos que não servem mais. Não pensar numa política que preste atenção 

a estes homens que destinam tanto tempo da sua vida ao trabalho, 

tratando-os com o respeito que merecem na hora do desligamento, é no 

mínimo cruel e perverso, pois abre espaço para que tenhamos homens 

doentes, tomados por uma sensação de angústia e vazio, por não saberem o 

que fazer com o tempo livre, por não se reconhecerem no papel de velho e 

de inativo que a eles é atribuído. 

 

“Velhinhos” que vestem pijamas 

 

É constante, na teoria de Reich (1988), encontrar trabalho, amor e 

conhecimento como fontes da vida humana, devendo portanto também 

governá-la. Segundo ele: 

A democracia do trabalho é o processo natural do amor, do 

trabalho e do conhecimento, que governou, governa e 

continuará governando a economia e a vida social e cultural do 

homem, enquanto houver uma sociedade. (Reich, 1988, p.292) 

No entanto, Reich não está se referindo ao trabalho mecânico que se 

observa no mundo capitalista – onde na maioria das vezes não há qualquer 

tipo de vínculo do trabalhador com o resultado final – mas a um trabalho que 

dê um significado àquele que o produz, que faça parte da sua vida emocional 

e cultural, integrando-o na sociedade e na família. O que temos hoje é 

exatamente o contrário. O trabalho tem se tornado um meio de afastamento 

social e da família. O status adquirido pelo trabalho não vem através daquilo 
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que se produz no final, mas sim pelo quanto se ganha, e conseqüentemente 

pelo quanto se pode consumir. A jornada de trabalho exige muitas horas de 

afastamento da família, envolvido no mundo profissional. As relações sociais 

passam a ser rotineiras e acontecem quase exclusivamente no âmbito do 

trabalho.  

Mas ainda assim, são relações que se estruturam, o que não acontece 

no mercado de trabalho atual, ao que Sennett (1999) se refere como 

flexibilização. Hoje o mercado não tolera mais empregados que permaneçam 

por muitos anos em uma mesma empresa; o que antes era valorizado hoje 

parece ser sinônimo de comodismo. Portanto, essa rotatividade constante 

dificulta o estabelecimento até mesmo desse tipo de relações que se davam 

no mundo do trabalho, dado que as pessoas já não têm mais lugares para a 

formação desses vínculos. Isso reforça a idéia de que é cada vez mais 

necessário criar alternativas de convivência fora do universo do trabalho, e 

dentro também, desde que ao mesmo tempo se faça uma crítica a essa 

característica da flexibilidade rompedora de vínculos, para que não tenhamos 

no futuro homens ainda mais carentes de um espaço onde possam construir 

estas relações. 

Se pensarmos que em nossa cultura tradicionalmente quem exerce 

trabalho remunerado é o homem, o lar passa a ser de domínio da mulher. O 

espaço reservado a ele é o espaço do trabalho. É lá que ele tem poder, da 

mesma forma que é lá que ele tem um reconhecimento social, posto que no 

imaginário é ele o modelo de provedor.  

Além disso, o trabalho que desenvolve, na maioria das vezes é um 

trabalho desgastante, repetitivo, onde não há necessidade de criar. Ou seja, 

não há uma identificação direta entre o trabalhador e o resultado final do seu 

trabalho, não há prazer na produção, e o trabalho passa a ter sentido apenas 

pelo salário que se recebe por ele.  

Aqui podemos lembrar a avaliação que o personagem José Maria faz 

em relação à sua vida quando se refere ao tempo de trabalho como tempo 

perdido, tendo a sensação de não ter vivido os trinta e seis anos dedicados à 
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vida profissional. Esse sentimento pode ser fruto do investimento que é 

direcionado ao trabalho em detrimento da vida pessoal. As construções 

simbólicas que foram elaboradas na relação com o trabalho perdem o 

significado com a aposentadoria, criando a sensação de não ter vivido esse 

tempo. 

Os cinco homens aqui entrevistados não viveram o mundo da 

flexibilização a que Sennett (1999) se refere, e sim uma época onde eram 

incentivados a ingressar numa empresa e nela fazer carreira, o que 

possibilitava que, embora afastados da família, pudessem ao menos 

estabelecer vínculos sociais e afetivos através do trabalho. No mundo atual, 

ao contrário, incentiva-se o empregado a mudar constantemente de emprego 

sob pena de ser considerado acomodado e burocrático. Este estilo de 

administração dificulta que sejam estabelecidos os vínculos sociais que se 

davam antes pelo trabalho, na medida em que não se faz mais carreira e sim 

trabalhos de curto prazo através de projetos. 

Segundo Sennett (1999, p. 144),“A pessoa que segue uma carreira 

define objetivos de longo prazo, padrões de comportamento profissional ou 

não profissional, e o senso de responsabilidade por sua conduta.” Dessa 

forma, é possível e necessário fazer uma reflexão sobre como será o tempo 

da aposentadoria no futuro para os empregados que hoje assumem o 

modelo de trabalho flexível. Pelo fato de não se estabelecerem vínculos 

sociais e nem se construir uma história de vida que possibilite a identificação 

com o trabalho, corre-se o risco de ter adiante homens ainda mais 

resistentes à aposentadoria, visto que ela poderá se apresentar a eles como 

um período ainda maior de isolamento social.  

O psicólogo Sócrates Nolasco, professor da PUC/RJ, usando dados 

obtidos em pesquisas que realiza com grupos de homens,  chama a atenção 

para o afastamento que pode ser observado nos homens em relação à sua 

vida pessoal e social, muitas vezes devido ao tempo que é dedicado ao 

trabalho. Ele afirma que: 
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Com o surgimento do individualismo, os homens acentuaram 

ainda algumas características já existentes em suas 

identidades, favorecendo a manutenção de cisões como sexo x 

afeto e casa x trabalho. (Nolasco, 1993, p. 99) 

Esta importância social que é atribuída ao trabalho foi observada 

também por Santos (1990) ao fazer uma análise sobre identidade e 

aposentadoria. A autora entende que: “A sociedade concede a 

aposentadoria, mas valoriza apenas os sujeitos que produzem” (p.12). 

Ou seja, a aposentadoria representa o sujeito estar fora do mercado 

de trabalho, e dentro de uma sociedade que valoriza apenas aquele que 

produz, o que atribui ao aposentado uma espécie de marca que o diferencia 

dos outros. Essa marca o identifica, afasta e isola, não apenas do trabalho 

em si, como também das suas relações sociais, já que estas geralmente são 

estruturadas no ambiente do trabalho, conferindo ao aposentado a idéia de 

ser descartável, e o que é ainda mais grave no caso específico do homem, 

pode afastá-lo também do seu referencial de masculinidade, como veremos 

no capítulo seguinte. 

Uma forma de perceber como essa discriminação ocorre na nossa 

sociedade é pela observação da maneira como a mídia se refere aos 

aposentados. Temos como exemplo uma matéria sobre aposentadoria na 

revista Veja que diz o seguinte: “Em média, cada servidor que vestir o pijama 

daqui para a frente...” (Rocha, 1997, p. 24) 

E ainda outra matéria no jornal Folha de São Paulo de 2 de fevereiro 

de 1992, a respeito da luta dos aposentados por um índice de reajuste 

salarial, com o seguinte título: “A batalha dos velhinhos: aposentados 

ocupam vanguarda social” (apud Simões, 1998, p. 29).   

Tomando estes dois exemplos fica claro a linguagem pejorativa que é 

freqüentemente usada para se referir aos aposentados, e também aos 

idosos. Aqui temos algumas coisas a serem pensadas. Primeiro a relação 

entre aposentadoria e “vestir pijama”. Ora, vestimos pijamas para dormir, ou 

para ficar em casa quando estamos doentes, ou naqueles dias em que 
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estamos com muita preguiça até para sair da cama. Será essa a forma que 

se espera que o aposentado passe a viver o seu tempo livre, um tempo que 

como foi visto pode ser de mais de vinte anos? Isto o coloca diante de uma 

perspectiva de inatividade, de ausência total de movimento. Uma inércia tão 

intensa que, como diz Simone de Beauvoir (1970), passa a ser sinônimo de 

morte. O personagem José Maria depois de passado algum tempo da sua 

aposentadoria, deixa de lado a sensação de “eterno domingão”, e passa a 

ser tomado por um sentimento enorme de vazio e inutilidade. Agora, sente-se 

um velho, próximo da morte, como define o autor: “À medida que os meses 

passavam, foi tomando horror à expressão ’funcionário público aposentado’ 

que lhe cheirava a atestado de óbito”.(Machado, 1993, p. 53). 

Outro fator importante a analisar é a questão de tratar a aposentadoria 

como sinônimo de velhice. Associar aposentadoria à velhice torna-se um 

paradoxo, na medida em que hoje temos pessoas cada vez mais jovens se 

aposentando, ou seja, fica cada vez mais difícil reconhecer-se como velho, 

no momento em que se pára de trabalhar e assume-se o papel do 

aposentado.  

Debert (1994) constata que: 

...analisar as transformações nos sistemas de previdência e nos 

planos de aposentadoria é verificar um conjunto de mudanças 

que tendem a induzir os trabalhadores à aposentadoria precoce 

– de tal forma que olhar as estatísticas imaginando que a 

aposentadoria significa a passagem para a velhice equivale a 

concluir que os “velhos”, na verdade, se tornam cada vez mais 

“jovens”. (p. 37) 

Percebemos que vai sendo construída uma imagem nada interessante 

a respeito do aposentado. É feita uma relação entre estar aposentado e estar 

velho. Se está velho deve vestir um pijama e ficar em casa, passivo, 

esperando a morte. Não bastasse, ainda são chamados de “velhinhos”. O 

termo “batalha dos velhinhos” soa como título de uma piada de mau gosto, 

descaracteriza o movimento e não parece estar fazendo referência a homens 
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que dedicaram uma grande parte do tempo de suas vidas a um trabalho, e 

que agora lutam por direitos para que possam viver sua aposentadoria com 

mais dignidade. Imaginemos o que representa para um homem de cinqüenta 

e cinco anos – idade mínima atual para se aposentar – ser tratado dessa 

maneira, como um “velhinho” de pijama.  

Como vimos, nossa sociedade só valoriza aquele que produz, e em 

contrapartida considera velho aquele que se aposenta. Ou seja, 

aposentar-se, significa ser duplamente marginalizado. O estigma do 

aposentado é muito forte. A idéia é de que se chegou ao fim e que não há 

mais objetivos a traçar, não há futuro em que pensar, o que resta é ficar 

esperando a morte. A isso soma-se o fato de estar abandonando o espaço 

do trabalho e tendo que voltar a uma vida doméstica, num ambiente que 

possivelmente não lhe pertence. Se está aposentado, está velho, e se está 

velho não deve fazer mais nada. 

A respeito da postura de ócio que se espera do aposentado, Beauvoir 

(1970) faz uma afirmação bastante pertinente: “As pessoas condenadas à 

passividade são vítimas das preocupações. A mulher que não tem atuação 

vive por elas devorada. O mesmo sucede com os velhos...” (p.213) 

Acontece isto também aos homens aposentados, na medida em que 

sair da vida pública do trabalho, para a vida privada, dá ao homem a 

impressão de estar sendo consumido pelo ócio, ou seja, pela inatividade, 

como se a única forma de produzir fosse pelo trabalho. Faz-se, portanto, 

necessário entender de que maneira esse fator cultural interfere no 

imaginário masculino em relação à aposentadoria. É importante que se mude 

a mentalidade de que aposentar é ficar em casa de pijama. A aposentadoria 

é um direito adquirido pelo trabalhador, e não uma sentença de morte. 

Masi (1999) é um autor que trabalha com a idéia da necessidade de 

se mudar alguns valores em relação ao trabalho e ao ócio, falando da 

possibilidade de um ócio produtivo. Para isso, dentro da perspectiva que 

estamos estudando, seria necessário que se alterasse a relação simbólica 

que se tem de ócio como sinônimo de preguiça. O autor faz uma análise 
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sobre o trabalho, classificando-o em dois tipos: o trabalho produtivo e o 

reprodutivo. Este segundo tipo, que inclui tarefas de repetição, sem a 

exigência de nível  intelectual ou qualquer qualificação, segundo o autor, 

historicamente vem sendo delegado às mulheres. É um trabalho cansativo e 

muitas vezes ingrato, que exige um grande investimento, mas diferente de 

qualquer outro trabalho, permite um envolvimento emocional de quem 

executa suas tarefas, e dá à mulher um significado dentro da família, 

podendo trazer altos níveis de gratificação.  

Sobre o trabalho produtivo, geralmente dedicado aos homens, Masi 

afirma o seguinte: 

Esse tipo de trabalho pode por sua vez ser dividido em duas 

subcategorias: o corpo “forte” da produção, confiado sobretudo 

aos homens, é aquele onde é necessário personalidade, 

agressividade, competitividade, autoritarismo; em que se 

desenvolvem ofícios especializados, se exige a tomada de 

decisões responsáveis, se acumula experiência, se faz carreira, 

se é mais gratificado, mais bem caro e mais seguro. Quem faz 

parte desse corpo “forte” deve concentrar todas as energias no 

seu trabalho, aceitando a total invasão do seu tempo mental, 

psicológico e existencial e pondo num segundo plano tudo 

aquilo que diz respeito à família e ao tempo livre. (Masi, 1999, 

p.79) 

Ainda sobre essa identificação e disponibilidade exigida em relação ao 

trabalho, Nolasco nos diz que: “O sentido de pertencer a uma instituição 

confere aos homens um outro sobrenome, tão valorizado por eles quanto o 

de sua família.” (Nolasco, 1993, p.65) 

Isso mostra o quanto é exigido dos homens que tenham uma 

disponibilidade do seu tempo durante a vida direcionado ao trabalho. Não se 

ensina estes homens a viverem um outro tempo que não seja o do trabalho. 

O tempo livre, não raro é preenchido com situações de trabalho, na empresa 

ou fora dela. É como se o trabalho fosse parte da sua família, a empresa 
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passa a ser o sobrenome. Alguns dos entrevistados nos mostram que nos 

fins de semana aproveitam para trabalhar em casa, no sítio ou na casa de 

praia. Viajam não para descansar e estar com a família, mas para trabalhar. 

Quando pergunto a um dos entrevistados, senhor Luiz, se ele exerce alguma 

atividade física ou algum exercício, ele responde que sim, quando vai para a 

chácara para pintar paredes, cortar árvores, cuidar do telhado etc. Pergunto 

ao senhor João o que ele gostaria de fazer como opção para não passar todo 

o seu dia sentado na varanda. Ele responde por várias vezes que gostaria de 

arrumar “serviços eventuais” para preencher esse tempo livre. Falo sobre 

programas destinados à terceira idade, como SESC ou Universidades 

Abertas, e pergunto se ele gostaria de conhecer algum. Ele responde 

enumerando várias doenças que o impedem de sair de casa, e também que 

precisa tomar conta da mulher, também doente. Mostra ambigüidade de 

sentimentos ao dizer que existe a possibilidade de sair de casa para 

trabalhar, mas que para outras atividades está doente. Esses exemplos 

mostram a importância que o trabalho representa na vida destes homens, e é 

interessante notar que não é pela necessidade de aumentar a renda que eles 

buscam voltar ao trabalho, e sim para preencher um tempo que não sabem 

como fazer de outra forma. Isso reforça a idéia de que há uma construção 

simbólica do homem em relação às atividades do trabalho, o que lhe confere 

um reconhecimento social e de masculinidade. 

A saída do mundo profissional para o mundo da aposentadoria 

apresenta-se como uma mudança brusca, e portanto deve ser pensada com 

mais cuidado, levando em conta todo o conteúdo simbólico que está por trás 

deste processo, e não apenas o que se apresenta comumente que é a idéia 

“boa” do eterno domingo. Enquanto se faz parte da vida ativa, a 

aposentadoria é sonhada como um tempo desejado, representa a liberdade 

de compromissos e horários, o poder ser dono do seu próprio tempo. Mas a 

realidade que se apresenta é bastante diferente, quando nos mostra homens 

totalmente despreparados para lidar com o tempo livre tão esperado, 

brigando para não parecerem inativos e preguiçosos, lutando contra a cultura 

do pijama que os discrimina, afasta e isola. 
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Isto faz lembrar o filme Um Sonho de Liberdade que fala sobre 

homens que passam muitos anos dentro de uma penitenciária, sonhando 

com o dia em que possam sair e conquistar a sua liberdade, um tempo tão 

longo que faz com que desaprendam a viver outra vida que não seja a da 

prisão. Acostumam-se a ter que pedir licença para ir ao banheiro, ter horário 

para comer e para dormir. Quando finalmente chega o tão sonhado dia, 

descobrem que não sabem mais viver do lado de fora, desacostumaram-se à 

liberdade. Tentam mas não conseguem, e apresenta-se a eles como única 

saída voltar para a cadeia. Não é intenção aqui fazer uma analogia entre 

prisão e trabalho, mas o cenário que se apresenta é muito parecido nos dois 

casos. Homens que trabalham também por volta de trinta anos, sonham com 

o dia da aposentadoria para verem-se livres das regras impostas pelo 

trabalho e poderem viver a vida mais dedicada a eles mesmos e suas 

famílias. Mas não são preparados para viver fora dessa rotina. Quando 

podem desfrutar do direito de viver esse tempo livre, descobrem que não 

sabem mais se relacionar com o mundo de outra forma que não seja através 

do trabalho. Não sabem o que fazer com o tempo livre a que têm direito, e 

tentam a qualquer custo voltar à vida profissional. 

Daí a importância de se pensar programas que efetivamente preparem 

estes profissionais para a aposentadoria, levando em conta os conteúdos 

simbólicos que se verificam na relação do homem com seu trabalho. Várias 

empresas já incorporaram o PPA (programa de preparação para a 

aposentadoria) à sua rotina, mas ainda assim o que se observa é uma 

característica distorcida do que realmente esses programas deveriam pensar. 

Segundo Stucchi (1998): 

A decisão sobre o momento de se desligar é caracterizada 

como uma nova obrigação do trabalhador (...) A empresa 

assume, assim, a nova função de preparar o trabalhador para 

essa tomada de decisão (...) Em outros termos, a 

aposentadoria, de um direito trabalhista, foi transformada em 

uma violência contra o trabalhador. Agora é preciso 

transformá-la em um dever, ao qual o trabalhador irá responder 
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com uma decisão racional, possibilitada pelo planejamento; 

planejamento esse que a empresa tem o dever de propiciar a 

seus funcionários... (p.42) 

Durante o período do trabalho, a maneira como o empregado 

administra o seu tempo livre não é uma preocupação da empresa; passa a 

sê-lo quando se aproxima a época da aposentadoria; na medida em que 

renovar o quadro de empregados se torna uma questão crucial para a 

mesma; no entanto, delegar a ele essa decisão é incentivá-lo a assumir uma 

atitude para a qual ele ainda não está preparado. Ainda segundo a autora: 

À empresa não cabe apenas buscar no mercado de trabalho os 

profissionais mais competentes para oferecer um produto 

competitivo. Cabe a ela garantir o aprendizado e a qualificação 

de seus funcionários, que, “desde a mais tenra idade” e ao 

longo de toda a carreira, devem ter sua formação aperfeiçoada. 

Nesse aspecto, a empresa se confunde com a escola. (Stucchi, 

1998, p.39) 

Isso mostra que à empresa cabe uma responsabilidade que vai além 

de treinar funcionários para um bom desempenho profissional, mas deve 

também ensiná-los a viver um tempo que não é o tempo do trabalho. Os 

homens aqui entrevistados mostram que viver uma aposentadoria mais 

saudável é uma construção que se faz ao longo da vida, aprendendo a lidar 

com o tempo livre e a estabelecer novos vínculos sociais. Não é, portanto, 

uma atitude que deva ser tomada apenas pouco tempo antes de se 

aposentar, e sim uma postura a ser adotada ao longo dos anos de trabalho.  

É no papel de gerontólogo que me preocupo e presto atenção a isso, 

enxergando a necessidade de haver uma preparação prévia dessa 

passagem para a aposentadoria através de programas, que levando em 

conta essa importante trama simbólica que o homem constrói em relação ao 

seu trabalho e ao papel social que ocupa, possibilitem estabelecer novos 

arranjos sociais, novas relações que se dêem através do lazer e que 

desenvolvam uma nova sociabilidade. Deixa, portanto, de ser uma questão 
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privada e passa a ser uma questão pública, na medida em que as soluções 

devem ser pensadas em três instâncias: pelas empresas que empregam 

esses homens; pelo Estado através de programas de educação para que se 

tenha uma nova maneira de enxergar o idoso; e pela sociedade que convive 

diretamente com estes homens, possibilitando que eles tenham direito a um 

espaço público não apenas através do trabalho, e que possam fazer um 

resgate da sua vida pessoal, familiar e social. 

É necessário que se tenha, portanto, uma outra cultura em relação ao 

homem e ao trabalho. 

 

Uma característica individual que se constrói no coletivo 

 

As histórias contadas pelos entrevistados revelam dados importantes 

de um passado agora revisto por eles sobre a maneira como construíram a 

sua vida profissional ao longo de tantos anos. Alguns se emocionaram ao 

lembrar do tempo em que trabalhavam na empresa, outros demonstraram, 

ainda que de modo implícito, uma sensação de mágoa pela empresa que era 

considerada como sua família.  

Mas um fato que chamou a atenção, foi que revisitando essas 

lembranças eles contavam a sua história pessoal, mas também as histórias 

da cidade. A Praça da Sé foi constantemente citada, pois a sede da empresa 

era neste local quando eles foram admitidos. O senhor Pedro conta com 

orgulho que assinou o seu contrato em uma sala no antigo prédio da Sé, e 

que depois de trinta e cinco anos, após passar por vários outros locais, 

aposentou-se como gerente ocupando a mesma sala e a mesma mesa onde 

assinou seu contrato de admissão.  

O senhor Raul para falar sobre a importância de saber lidar com o 

tempo livre durante a vida, lembra do trabalho voluntário que fazia junto com 

alguns colegas da empresa, e tem como referência o cenário da cidade 

naquela época: 
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A gente fazia isso quando São Paulo era bem menor, no final dos anos 40. A 

gente trabalhava sábado, era a semana inteira e aos sábados. Sábado à 

tarde, eu, uma outra moça, que é mais velha do que eu, e um outro amigo 

meu, nós nos reuníamos, comprávamos mantimentos, ficávamos esperando 

lá na Liberdade, um ônibus que ia pra Diadema, que era assim de hora em 

hora. Tomávamos o ônibus, descíamos na metade do caminho num lugar 

que hoje chama Americanópolis, que era um loteamento que tinha algumas 

casas sendo construídas por migrantes, principalmente de Minas Gerais, 

naquela época não vinha tanta gente lá do nordeste. Nós ficávamos o sábado 

inteiro - a tarde, né - aí voltava quando já estava escurecendo. Até voltar, 

conversava com a família lá, levava as coisas, inclusive fomos padrinhos de 

um menino lá. Isso a gente estava acostumado a fazer. (...) Só que a gente 

não ia de carro, então tinha que carregar aquele peso, descer no meio do 

mato, descia morro, subia morro, lá onde estavam fazendo as casas, uma 

loucura, é que naquele tempo não tinha perigo.” 

Bader Sawaia (1995), em seu artigo “O Calor do Lugar”, mostra que 

existe uma identidade que se constrói no espaço físico através das relações 

humanas que nele se estabelecem. É como se emprestassem a sua história 

e seus sentimentos ao espaço físico, e em contrapartida a cidade guardasse 

consigo essas lembranças; lembranças de pessoas que se confundem e se 

misturam ao cenário que se apresenta à sua volta. Dessa forma, a cidade 

embora em constante transformação, ainda guarda referências que se 

mantêm para que nela as pessoas possam se apropriar de espaços com os 

quais se identificam. Ao homem que cria essa identificação apenas com o 

espaço do trabalho, fica difícil que reconheça outro lugar como seu no 

momento da aposentadoria, num processo semelhante ao que aconteceu ao 

personagem José Maria, quando já aposentado percebe pela primeira vez o 

lindo cenário que tem através da janela de sua casa. Quando também ao sair 

às ruas sente-se um estranho na cidade onde as casas cederam lugar aos 

edifícios. Da mesma forma, veremos, o senhor João reconhece apenas a 

varanda como um espaço que é seu. 

Observa-se, portanto, uma identidade entre homem e espaço físico 

que é possível pela relação que se estabelece entre eles através de suas 

histórias em comum. 
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Significa reconhecer que a cidade não é humana só porque é 

uma construção do homem ou porque engendra subjetividades, 

mas porque os processos vitais de ambos se entrelaçam: 

espaço e homem compartilham a mesma materialidade e a 

mesma subjetividade. (Sawaia, 1995, p.20) 

 

E completa: 

A cidade, a rua, o prédio, a porta representam modelos de 

subjetividade enquanto portadores de história, desejos, carência 

e conflitos. Cada cidade, bairro, rua, até mesmo cada casa, tem 

um clima que não advém, exclusivamente, do planejamento 

urbano e da geografia, mas do encontro de identidades em 

processo – identidades de homens e de espaços. (idem, p.21) 

Isso explica a freqüência com que a cidade foi relatada nos 

depoimentos, servindo de referência para que homens pudessem lembrar de 

histórias que a princípio eram suas, mas que estavam guardadas num 

espaço que é coletivo. Da mesma forma muitas pessoas foram também 

citadas como referência às suas lembranças. Quando peço ao senhor João 

que me conte sobre a sua vida profissional, ele começa seu relato falando de 

um colega do qual não gostava, para a partir daí falar sobre si mesmo. Estes 

exemplos chamam a atenção para o fato de que estes homens para 

lembrarem da sua história pessoal, buscam recursos em lembranças que são 

também do grupo, confirmando a teoria de Halbwachs de que a memória é 

individual e também coletiva. 

Segundo esse autor: 

Não é suficiente reconstituir peça por peça a imagem de um 

acontecimento do passado para se obter uma lembrança. É 

necessário que esta reconstrução se opere a partir de dados ou 

de noções comuns que se encontram tanto no nosso espírito 

como no dos outros, porque elas passam incessantemente 

desses para aquele e reciprocamente, o que só é possível se 
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fizeram e continuam a fazer parte de uma mesma sociedade. 

(Halbwachs, 1990, p.34) 

A memória coletiva, segundo Halbwachs, mostra que conteúdos que 

são do grupo passam a ser referência para os indivíduos que dele fazem 

parte. Assim, não é possível uma pessoa ter lembranças puramente 

individuais, isoladas do contexto social que vive. Para ele: 

quando um homem entra em sua casa sem estar acompanhado 

de alguém, sem dúvida durante algum tempo “esteve só”, 

segundo a linguagem comum. Mas lá não esteve só senão na 

aparência, posto que, mesmo nesse intervalo, seus 

pensamentos e seus atos se explicam pela sua natureza de ser 

social, e que em nenhum instante deixou de estar confinado 

dentro de alguma sociedade. (Halbwachs, 1990, p.36-37) 

Sendo o homem um ser social, é correto dizer que a sua 

individualidade seja construída também a partir de valores que são coletivos. 

É através do grupo que estes homens introjetam o valor dado ao trabalho, 

valor que vem sendo passado de geração a geração, reforçando a idéia de 

que cabe ao homem a responsabilidade de ser o provedor da família.  

Vejamos o que disse o senhor Luiz sobre a diferença de 

responsabilidades entre homens e mulheres nas questões financeiras da 

casa: 

... eu vejo pela minha mulher. Eu acho que a responsabilidade do homem 

parece que é sempre maior. Claro! Apesar da mulher, do homem, achar que 

tem os mesmos direitos, os mesmos deveres, eu acho que o homem sempre 

é o responsável mesmo, o cabeça! Não é machismo isso, mas, na hora que 

aperta mesmo, “ah, você resolve isso aí”, “você faz”. Se tem reunião de 

condomínio, “você vai”, coisas assim. Nossa relação eu acho que é igual. 

Nota-se no seu depoimento que tanto ele como a mulher 

compartilham a idéia de que atribuições mais importantes cabem mesmo aos 

homens. É importante perceber o quanto ele tem isso como uma verdade, e 

o quanto também ela reforça e reproduz o papel social do homem como 
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provedor, padrão que provavelmente foi repassado aos filhos, estabelecendo 

uma dinâmica que talvez explique porque se tenha ainda hoje a idéia 

fortalecida de que essa responsabilidade cabe ao homem. Mais interessante 

ainda perceber que depois de pontuar as desigualdades de gêneros, ele diz 

que a relação deles é de igualdade, uma ambigüidade que revela a aceitação 

dessa diferença de papéis como algo natural e comum. É como se dissesse 

“é assim porque sempre foi assim, cabe ao homem as decisões mais 

importantes quando o assunto é a questão financeira”, um raciocínio que tem 

como base uma idéia coletiva, cultural, que é aprendida e passada como 

verdadeira. 

Este exemplo mostra como uma característica que se apresenta como 

individual, na verdade se constrói através de conceitos que são coletivos e, 

portanto, aprendidos. E sendo assim, abre uma possibilidade para que 

possam ser modificados, dando chance a uma nova maneira de se 

estabelecerem as relações entre o homem, o trabalho e o seu papel dentro 

de casa. 

Cada homem entrevistado mostrou particularidade e individualidade 

ao relatar suas lembranças, mas também uma história e uma construção que 

é coletiva.  

É lícito imaginar que dependendo do tipo de atividade desenvolvida se 

obterá maior ou menor reconhecimento social pelo trabalho, embora seja 

ainda pior a ausência dele. Teresinha Bernardo em seu livro Memória em 

branco e negro” faz uma avaliação da vida de imigrantes italianos e negros 

descendentes de escravos na cidade de São Paulo no início do século e 

mostra que os homens negros, por serem mais discriminados do que os 

brancos, eram os que tinham mais dificuldade em arranjar um emprego.  

Segundo a autora: 

Para eles, o trabalho era tudo; às vezes, assumindo o espaço 

da própria família, ou do lazer... Ter trabalho, em muitos casos, 

significou a maior alegria de suas vidas; em contraposição, a 

falta dele revelou-se como a grande perda. Na verdade, 
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passaram grande parte de suas vidas à procura dessa atividade 

que os faria viver com dignidade. (Bernardo, 1998, p. 120-121) 

Por conta da discriminação, era mais difícil a eles encontrar um 

emprego fixo, viviam de trabalhos temporários: 

Nessa perspectiva, compreende-se que o trabalho que 

conseguiam fosse, nitidamente, apenas para a sobrevivência e 

que os ganhos pequenos impedissem o exercício de qualquer 

outra atividade que pudesse significar a possibilidade de 

ascensão social, como, por exemplo, o estudo. (idem, p.122) 

Percebe-se, portanto, a importância do trabalho com o seu poder de 

incluir ou excluir o indivíduo socialmente, bem como classificá-lo em relação 

ao seu status social. O tipo de trabalho exercido também determina a 

aceitação ou não pelo grupo social. O senhor Raul dá um exemplo do que 

aconteceu com ele quando no início da sua carreira na empresa, gostava de 

preencher seu tempo livre com atividades de lazer, como a elaboração de um 

jornal e participar de um grupo de teatro. Segundo ele: 

Um monte de gente entrava depois de mim, subia e eu ia ficando pra trás. 

Mas eu acho que muita gente assim mais graduada achava que quem fazia 

teatro não era muito digno de confiança. Ainda mais há cinqüenta anos, você 

imagina o pensamento como é que era.  

Interessante perceber que ele não era um profissional do teatro, 

apenas participava de um grupo amador como forma de lazer para preencher 

o seu tempo livre, mostrando que existe possibilidade de ser produtivo 

também no ócio, mas ainda assim sentiu-se discriminado e de alguma 

maneira forçado a abandonar esse tipo de atividade para poder conseguir 

cargos mais altos dentro da empresa. Não importa aqui saber a veracidade 

dessa afirmação – a de que ele foi discriminado por participar de um grupo 

de teatro – mas sim entender que no trânsito simbólico que ele constrói, isso 

aparece de forma decisiva e ele entende que deve abandonar a atividade 

para que possa seguir novos rumos dentro da empresa. Talvez esteja aqui 

uma explicação do porquê de os homens terem tanta dificuldade em 

participar de programas que são destinados à terceira idade (na medida em 
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que geralmente estão ligados à idéia de lazer), a não ser quando são 

programas vinculados a sindicatos ou associações de aposentados, onde de 

alguma forma se percebem ligados à idéia do trabalho ou de lutas por 

melhores condições financeiras, ou seja, um papel que é autorizado 

socialmente para ser exercido pelos homens.  

É por isso que os programas – cuja estrutura é aberta e direcionada a 

todos, independente de gênero – acabam sendo vistos como mais orientados 

a um público feminino, e efetivamente são freqüentados na sua quase 

totalidade por mulheres. 

 

O papel do trabalho na construção da masculinidade 

 

“O trabalho e o desempenho sexual funcionam 

como as principais referências para a construção 

do modelo de comportamento dos homens. Desde 

cedo os meninos crescem assimilando a idéia de 

que, com o trabalho, serão reconhecidos como 

homens.”   (Sócrates Nolasco) 

 

Fazer um trabalho com enfoque no gênero masculino não implica dar 

mais importância a este que ao feminino, e sim ressaltar o pouco interesse 

que se tem observado em entender as questões significativas que estão em 

torno da masculinidade. 

Sabe-se que homens e mulheres apresentam características 

diferentes de envelhecimento, e acredita-se que isto se deva mais a fatores 

culturais do que biológicos. Vale a pena, portanto, entender quais são os 

elementos que interferem nessa dinâmica, proporcionando diferenças tão 

marcantes que colocam o homem em situação desfavorável às mulheres na 

velhice. Acredito que o trabalho e as relações sociais que através dele se 

estabelecem têm uma importância fundamental neste processo, mais para os 
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homens do que para as mulheres, visto a importância social que a eles é 

dada no sentido de serem os responsáveis pelo sustento da família. Se 

entendemos que a velhice tem uma relação direta com o modo de vida que 

se teve em fases anteriores do desenvolvimento, torna-se necessário pensar 

nestas questões culturais que colocam homens e mulheres em situações tão 

diversas durante a vida.  

Ainda que o objeto deste estudo seja a elaboração simbólica do 

mundo masculino em relação à aposentadoria, é importante fazer uma 

reflexão sobre a diferença de gêneros no processo de envelhecimento. 

Através de uma pesquisa Debert (1988) mostra que a velhice se apresenta 

de forma bastante desigual entre homens e mulheres no que diz respeito às 

elaborações simbólicas observadas.  

Em relação às mulheres, afirma que: 

As mulheres entrevistadas em nenhum momento caracterizam 

sua experiência atual como solidão... o surpreendente foi que 

todas as mulheres entrevistadas definiram esse bem-estar em 

termos de uma liberdade maior. Grande número de mulheres 

percebe claramente a situação atual como o momento mais feliz 

de sua vida. (p. 66) 

E em relação aos homens: 

Já entre os homens, nenhum entrevistado identificou a fase 

atual como a mais feliz de sua vida. Em alguns casos, a 

experiência atual assume uma significação positiva; em outros, 

está associada a uma vivência plena de sofrimentos... a 

liberdade, para os homens, tem significados diferentes dos que 

assume para as mulheres. Para eles, a liberdade, que lhes 

permite ver sua experiência pessoal de envelhecimento de 

forma positiva, se liga sobretudo à liberdade econômica. (p. 66) 

Por intermédio destes dados percebe-se que o envelhecimento acaba 

sendo uma fase mais difícil de ser vivida pelos homens do que pelas 
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mulheres, e o fator que mais contribui para isso é justamente a questão 

financeira, ou seja, o trabalho, já que é através dele que se consegue o 

dinheiro necessário para que se tenha uma situação econômica favorável.  

Esta diferença na maneira de se relacionar com a velhice que existe 

entre homens e mulheres, também foi observada na prática pelo psicólogo J. 

C. Ferrigno (1998) ao coordenar grupos de reflexão sobre envelhecimento no 

Sesc/SP. Segundo ele logo se percebe que a quantidade de homens que 

freqüenta o programa é bastante inferior à de mulheres, tendo apenas um 

grupo masculino para vários femininos. Ferrigno chama a atenção também 

para a maneira como são discutidos os temas propostos aos grupos, 

ressaltando que os homens apresentam uma maneira muito particular de 

lidar com seus problemas, tocando em assuntos sérios sempre em forma de 

brincadeira, principalmente em relação à sexualidade, talvez como forma de 

amenizar e afastar questões que se apresentam para eles como 

ameaçadoras. Isso, segundo ele, não é muito observado nos grupos 

formados por mulheres.  

Sobre essa questão da freqüência predominantemente feminina aos 

programas destinados à terceira idade, Debert (1999) mostra que quando a 

proposta é que se formem grupos para discutir questões relativas ao 

trabalho, como nas associações de aposentados e sindicatos, essa 

característica se inverte e a freqüência passa a ser em grande parte 

masculina. 

Estas constatações levam cada vez mais na direção de acreditar que 

existe uma construção no universo masculino que se dá através do trabalho, 

indo além da questão econômica que se mostra tão óbvia e freqüente. O 

financeiro na realidade aparece como pano de fundo para encobrir uma 

questão que é mais subjetiva, pois, na medida em que cabe ao homem ser o 

provedor, e que este provento advém do trabalho, é correto dizer então que o 

trabalho de certa forma confere ao homem também a referência social da 

sua masculinidade.  
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Esta é uma questão que deve ser observada com mais atenção para 

que se possa entender a verdadeira perda que representa para os homens o 

momento da sua aposentadoria, para que não se corra o risco de continuar 

empurrando-os para programas com os quais não se sentem identificados. 

Nolasco (1993) chama a atenção para uma questão muito importante 

na construção da masculinidade, no fato de que existe uma relação de 

tensão que é exigida do homem durante toda a vida, e que começa já na 

infância, quando os meninos são induzidos a demonstrar a sua força física, e 

que portanto: “quando adultos, eles acabam acreditando que a tensão é 

inerente ao estilo de vida de um homem, e que a agressividade e a violência 

são a melhor maneira de expressá-la” (Nolasco, 1993, p.59). 

Segundo o autor, um exemplo disso são os termos utilizados no 

mundo profissional como “batalhar”, “conquistar”, “lutar” ou “vencer”, 

expressões que de certa forma remetem à idéia de violência e guerra, 

atribuições que historicamente são atribuídas aos homens. E é dessa forma 

também que eles estão acostumados a se relacionar com o trabalho.  

As brincadeiras infantis também são exemplos de como se constrói 

essa idéia de agressividade e tensão para os meninos. A eles cabem as 

brincadeiras violentas como futebol, lutas, armas que simulam guerras, 

enquanto que às meninas sobram brincadeiras que ensinam a cuidar de um 

lar e uma família. A elas é permitido o contato com bonecas, para que 

aprendam a estabelecer relações afetivas, como também brincar com 

elementos que representam a vida doméstica como panelas e fogões. Dessa 

forma, desde cedo os meninos aprendem que o lugar do homem é a rua e a 

vida pública, enquanto que a casa é um lugar destinado às mulheres, e 

aprendem ainda que a afetividade é algo a ser exercido apenas por elas.  

Isto se apresenta como mais um elemento para se entender o porquê 

de não haver uma identificação do público masculino com os programas para 

a terceira idade, que têm como característica atividades que levam a uma 

diminuição de tensão. Se a tensão caracteriza a masculinidade, diminuí-la 

seria diminuir também a referência de ser homem, da mesma forma que isto 
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pode ser observado através do afastamento do mundo do trabalho. Não resta 

ao homem, portanto, outra saída a não ser voltar à vida profissional para 

poder continuar exercendo seu papel masculino. 

Os homens por mim entrevistados quando perguntados sobre o 

porquê da baixa freqüência masculina nos programas para a terceira idade, 

apontaram para duas questões importantes: o preconceito e o machismo. 

Segundo eles, esta não participação do homem se dá por conta de uma 

imposição cultural, que determina o que é, e o que não é “atividade de 

homem”.  

... ele tem vergonha de fazer certas coisas. Se eu vier com camisa cor de 

rosa, pronto, a turma já fala (ri): “oh! Ele veio de cor de rosa hoje!” Qual o 

problema da cor? Porque está sempre ligando a um preconceito. Se eu 

chego fazendo, como cheguei a fazer, arraiolo: “ah! Homem fazendo arraiolo, 

você tá maluco!” Mesma coisa. (...) Qual é o problema? Na jardinagem eu 

sou o único homem que está no grupo, e a turma dá os regulamentos “... as 

sócias!”, quer dizer que eu não sou obrigado a seguir isso, porque eu não sou 

“sócia”. (...) Talvez eles iriam se tivesse um jogo de pôquer (...) Teatro! O 

homem não faz teatro, ele é ainda um pouco, bastante... como é que se diz? 

Ele se critica, ele não pode, acha que não é coisa pra homem. (Sr. Roberto) 

Segundo os entrevistados, o que deveria mudar não é a estrutura das 

atividades, e sim a cultura que cria o homem de forma a não permitir que 

participe de trabalhos mais reflexivos e subjetivos, embora achem que exista 

uma total falta de informação e divulgação sobre as reais propostas e 

atividades desenvolvidas por estes programas para a terceira idade, dando a 

idéia de que é um espaço aberto para “trocas de receitas” (Sr. Pedro).  

Esta cisão entre atividades masculinas e femininas é de tal forma 

arraigada na nossa sociedade que pode ser observada também na formação 

de profissionais, através de cursos como Engenharia ou Física que são 

freqüentados essencialmente por homens, enquanto Letras ou Psicologia, de 

modo inverso, são freqüentados basicamente por mulheres, o que mostra 

que aos homens é reservado um espaço mais técnico do que às mulheres. 
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O quadro que até aqui se apresenta, comprova que o envelhecimento 

e as questões que estão à sua volta, não podem ser pensados apenas por 

uma área específica do conhecimento. Edgar Morin (1995), em “Terra 

Pátria”, faz uma análise da importância da multiplicidade de idéias, e chama 

a atenção para a necessidade de um pensamento complexo que não separe 

e compartimente conhecimentos, sob o risco de se ter uma idéia apenas de 

partes do problema, e não do todo no qual ele está inserido. Segundo ele: 

A inteligência parcelada, compartimentada, mecanista, 

disjuntiva e reducionista rompe o complexo de mundo em 

fragmentos soltos, fraciona os problemas, separa o que está 

ligado, unidimensionaliza o multidimensional. Trata-se de uma 

inteligência ao mesmo tempo míope, presbita, daltônica, caolha; 

na maioria das vezes acaba ficando cega. (Morin & Kern, 1995, 

p. 165) 

Este pensamento isolado e fragmentado dos “especialistas” não 

permite que se possa enxergar de maneira clara a verdadeira relação que se 

estabelece entre o homem e o trabalho, e conseqüentemente a perda que 

advém deste afastamento. Não se pode ver o homem isolado, por uma só 

perspectiva, onde o trabalho represente apenas o meio de poder conseguir 

subsídios para sustentar a si e sua família. Sabemos que existem mais 

elementos envolvidos, é preciso entender que este homem faz parte de uma 

cultura que dá a ele a referência da sua masculinidade através do trabalho 

que ele desenvolve. Sair deste mundo público para um mundo privado, é 

uma questão mais séria do que se apresenta, e que por ter sua característica 

subjetiva, torna-se oculta e silenciosa, incomodando, fazendo com que o 

homem perca uma parte da sua existência na vida sem que perceba, 

transferindo num mecanismo de defesa esse sentimento de perda para a 

questão financeira, menos humilhante e castradora.  

O personagem José Maria tem a sua masculinidade claramente 

retratada através do trabalho na repartição. A timidez passa a ser vista pelos 

colegas como sinal de austeridade, virilidade demonstrada também através 

da sisudez de suas roupas, escuras e sem vida. Já aposentado, percebe o 
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quanto também a sua relação com as mulheres havia ficado perdida nesses 

anos dedicados ao trabalho. Sai com um amigo e algumas moças, todos 

mais jovens do que ele, e sente-se totalmente fora de tempo e espaço. 

Como dialogar com elas? Não conhecia futebol nem equitação, 

não sabia jogar baralho, não guardava nomes de artistas de 

cinema, ignorava os escândalos da sociedade. Tentava manter 

conversa, não conseguiu. Parecia-lhe que zombavam dele. Se 

algumas moças lhe dirigiam a palavra, era como se lhe 

atirassem esmola. Acabou a noite só e triste, agarrado ao seu 

copo de uísque. (Machado, 1993, p. 54) 

A relação simbólica que há entre perda de masculinidade e 

afastamento do trabalho pode explicar porque é tão difícil para alguns 

homens aceitarem a sua aposentadoria como uma época em que poderiam 

viver mais tranqüilos, pensando mais no lazer e numa vida com menos 

compromissos, mais próximos de suas famílias, e portanto, com menos 

tensão, e faz com que retornem ao mercado de trabalho ou procurem 

preencher o tempo exercendo tarefas que representem ação, estando 

excluídas aqui, por exemplo, o lazer, a leitura, a reflexão, atividades que não 

dão a idéia de preenchimento de tempo.  

O pijama, ou as várias formas como ele metaforicamente se 

apresenta, acaba sendo a única saída para estes homens poderem continuar 

vivendo o tempo, agora livre, que lhes resta. 

Este sentimento de perda que atua escondido, ou que aparece 

transferido a outro objeto, pode ser melhor entendido na teoria de Freud 

(1980), que em seu artigo “Luto e Melancolia” fez uma distinção entre estes 

dois conceitos, a princípio muito parecidos. Tanto no luto quanto na 

melancolia, percebe-se uma tristeza muito grande, com conseqüente 

afastamento da vida social e fragilidade nas relações. A diferença consiste no 

fato de que o luto saudável poder ser elaborado após algum tempo, quando a 

pessoa consegue aos poucos restabelecer as suas relações com o mundo 

externo. Já no luto patológico, ou melancolia, percebem-se os mesmos 
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sintomas, sendo que isso não diminui com o passar do tempo, 

impossibilitando que se construam novas relações. O que faz com que se 

perceba esta diferença entre o luto saudável e o luto patológico é que neste 

segundo ocorre uma significativa perda de auto-estima, enquanto que no 

primeiro isto não é observado.  

O ego estabelece um investimento de energia libidinal em vários 

objetos com os quais se relaciona, entendendo-se por objetos tanto pessoas 

como situações com as quais tem contato, o trabalho por exemplo. A perda 

de um destes objetos faz com que a energia que antes era direcionada a ele, 

agora retorne ao ego, fragilizando as outras relações. É neste momento que 

aparece a tristeza e que a pessoa se afasta da vida social, vivendo seu luto. 

Com o tempo, aos poucos esta energia passa  a ser dirigida a outro objeto 

que substitua o primeiro perdido, ou então se distribui entre as relações 

anteriormente estabelecidas, possibilitando que a pessoa volte às suas 

atividades cotidianas. No luto patológico isto não acontece, a energia retorna 

ao ego e lá continua estagnada, não se estruturam novos vínculos para onde 

a energia possa ser direcionada. Advém então a melancolia, que fragiliza as 

relações anteriores e impede que novas se formem.  

No presente estudo, entendo a perda objetal na relação do homem 

com a sua aposentadoria, pensando no trabalho como o objeto perdido. 

Voltemos então à questão levantada anteriormente. Se um homem 

exerce um trabalho durante muitos anos, mesmo que isso não lhe dê prazer 

e ainda lhe roube um bom tempo de relação com a sua família e com o 

tempo livre, por que ao afastar-se dele este homem entra em crise?  

Para pensar sobre isto, acompanhemos a seguinte elaboração de 

Freud: 

O objeto talvez não tenha realmente morrido, mas tenha sido 

perdido enquanto objeto de amor...não podemos, porém, ver 

claramente o que foi perdido, sendo de todo razoável supor que 

também o paciente não pode conscientemente perceber o que 

perdeu. Isso, realmente, talvez ocorra dessa forma, mesmo que 
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o paciente esteja cônscio da perda que deu origem à sua 

melancolia, mas apenas no sentido de que sabe “quem” ele 

perdeu, mas não “o que” perdeu nesse alguém. (Freud, 1980, p. 

277) 

Freud nos diz que na perda objetal a pessoa sabe “quem” perdeu, 

mas não “o que” perdeu. Ou seja, ele está nos dizendo que nessa perda 

existem outros significados além da perda real, aos quais não temos acesso 

por serem inconscientes. Assim, podemos dizer que tanto Freud, através da 

Psicanálise, quanto Geertz (1978), através da Antropologia, estão em busca 

do conhecimento simbólico e da trama de significados que se estabelecem. 

Encontrar esse “o que” não significa porém, encontrar uma verdade 

definitiva, que se feche à possibilidade de novas interpretações sobre aquilo 

que está sendo pesquisado.  

O homem que se aposenta, no nível da consciência sabe que perde o 

seu lugar no trabalho e que pode haver como decorrência disso também a 

perda financeira, mas é na perda simbólica do que este trabalho realmente 

significa para ele, em nível inconsciente, que residem elementos que lhe 

impedem a elaboração do luto e a canalização da energia antes direcionada 

ao trabalho para outros objetos.  

Isto nos ajuda a pensar que, ao se afastar do seu trabalho, o homem 

pode identificar a perda consciente de não ter mais a obrigação de estar 

naquele espaço físico desempenhando as atividades que vinha fazendo, 

como observa Stucchi (1998): 

...cada pessoa na sua área detém algum poder, por mínimo 

que seja. O poder de chegar todo dia na minha sala e abrir uma 

janela, esse é meu, ninguém vem aqui e faz isso. E ele depois 

se vê destituído de tudo isso e tem que reconquistar um outro 

espaço na sociedade, na comunidade, na família. (p.41) 

Mas é difícil ao homem perceber a perda inconsciente que este 

trabalho possa significar para ele, como por exemplo a possível perda da sua 

referência de masculinidade, visto a importância do trabalho nesta 
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construção social do gênero masculino. Também não percebe o quanto não 

pertence ao lar do qual se afastou durante esses anos devido ao grande 

investimento direcionado à vida pública, através do trabalho que exercia.  

Sendo assim, o aposentado continua na sociedade, continua fazendo 

parte de um grupo social, mas a valorização ao grupo de trabalho é tão 

grande que o luto da perda faz parecer que ele não faz mais parte de 

nenhum outro grupo, importando para esse indivíduo apenas as lembranças 

produzidas pelo grupo do trabalho. Isto porque na perspectiva desses 

aposentados a sociedade como uma coisa ampla, como diz Halbwachs, 

deixa de ser o ponto de referência. A referência passa a ser o ambiente 

restrito que significa a vida profissional e as relações que dela decorrem, 

principalmente o conjunto de símbolos que valorizam a produção e atividade 

que representam a rotina do trabalho. 

Entender este processo de perda e luto deve ser uma preocupação 

para quem pretende desenvolver um programa destinado a estes homens, 

no sentido de fazer com que entrem em contato com o objeto perdido, e a 

partir daí tenham a possibilidade de estabelecer novos vínculos com outros 

possíveis objetos sem que se sintam diminuídos na sua masculinidade. 
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Construção e reforma 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Exigir que os homens permaneçam homens quando avançados 

em anos implicaria uma transformação radical. É impossível 

chegar a este resultado através de algumas reformas restritas que 

deixem o sistema intato.” 

 

Simone de Beauvoir 
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As histórias 

 

Cinco homens, cinco histórias de vida diferentes, e por conseqüência 

cinco maneiras também distintas de viver o tempo da aposentadoria. A 

semelhança entre eles é ter passado mais de trinta anos das suas vidas 

trabalhando na mesma empresa, num tempo em que, como diz o senhor 

Raul, “... a turma era bastante unida naquela época; a pessoa entrava pra 

ficar a vida toda... como empregado da empresa”, ou seja, um tempo no qual 

era possível estabelecer vínculos através das relações do trabalho. Estes 

homens não viveram no mundo profissional a realidade de hoje, em que se 

valoriza cada vez mais a flexibilização do empregado, incentivando-o a 

mudar constantemente de trabalho sob o risco de tornar a sua vida 

profissional uma rotina tediosa, como afirma Sennett (1999). Para eles, a 

vida pública por meio do trabalho passa a ser uma extensão, ou por que não 

dizer, uma substituição da sua família. Aprenderam a ser reconhecidos como 

homens por meio do trabalho, e que assim podem exercer o papel de 

provedor. Mostram através da sua história, portanto, a importância de 

reconhecer o quanto o momento da aposentadoria e do afastamento do 

trabalho envolve perdas simbólicas, e o quanto, na história de vida 

pregressa, cada um busca os recursos possíveis para fazer essa passagem.  

Por esse motivo, as histórias que veremos a seguir foram classificadas 

pelas atividades com que cada um destes cinco homens preenchem o tempo 

livre a que hoje têm direito: o estudo, o lazer, a política, a família e a varanda. 

 

O estudo 

 

Com a aproximação da época da aposentadoria, a atitude do senhor 

Raul foi tirar um mês de férias e outro de licença-prêmio, para que nesses 

dois meses pudesse ir se acostumando com a idéia de estar afastado do 

trabalho. Segundo ele, depois de passar trinta e cinco anos trabalhando na 

mesma empresa, estava “louco” para se aposentar, mas mesmo assim 

achou que seria conveniente ter esse tempo de adaptação e aproveitar para 
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fazer obras na casa em que morava, com o objetivo torná-la mais adequada 

para reunir antigos amigos de colégio, da época em que morava no interior. 

Parece significativo que justamente no período de pré-aposentadoria ele 

resolva fazer uma reforma na sua casa, talvez numa manifestação simbólica 

de que teria que fazer também uma reforma na sua vida. Viúvo, morava 

nessa época apenas com seu sobrinho – que tratava como um filho. As 

outras relações sociais se davam intermediadas pelo trabalho:  

Praticamente todas. Então tem gente que não é da empresa que às vezes se 

queixa “ah, vocês se apegam aos seus amigos da empresa, são só os 

amigos da empresa, só os amigos da empresa, tudo vem em primeiro lugar”. 

Eu falei: “vocês se esquecem que eu passei com eles mais tempo do que eu 

passei com pai, mãe, irmão e tudo mais”. Muito mais, passei muito mais 

tempo, inclusive do que com a minha mulher, porque eu já casei tarde, e 

também não fiquei muito tempo casado porque ela morreu. Quer dizer, então 

eu passei mais tempo com o pessoal da empresa do que com quaisquer 

outras pessoas. 

No processo de afastamento destas relações que se estabeleceram 

através do universo do trabalho, reunir-se com antigos amigos parece ter 

sido a forma que encontrada para pensar em uma vida nova, de mais 

sociabilidade. 

Um ano antes de eu me aposentar, a minha turma de ginásio lá do interior 

começou a se entrosar pra preparar uma comemoração dos quarenta anos 

de formatura do ginásio, que seria em 82, justamente. Por isso que eu estava 

reformando a casa, porque eu já queria fazer uma das reuniões prévias lá em 

casa. Então eu comecei a ver gente que eu não via há décadas! Alguns 

eventualmente, eu via uma vez ou outra quando eu ia pro interior, mas a 

maioria sumiu no mundo. 

Este movimento de reaproximação social, porém, mostrou-se 

insuficiente diante de algumas dificuldades apontadas por ele: 

Então, em 81 começamos a nos encontrar. Em 81 nos encontramos várias 

vezes, em 82 mais vezes, pra fazer a festa dos quarenta anos. E quando 

chegou nos quarenta e cinco anos, o que começou a organizar isso aí 

morreu. Então, ainda no enterro dele lá em São Carlos,  a mulher dele falou 

pra mim ”agora você é que vai ter que continuar”. E eu continuei, a reunir... É 

que depois de comemorar os cinqüenta anos, perto dos cinqüenta e cinco, 
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como já tinha morrido muita gente, e o pessoal vai ficando desanimado, não 

quer sair de casa, principalmente aqui na capital, tem medo de sair de casa, 

um mora em Santo André, São Caetano, um mora em bairro afastado, pra 

chegar aqui em casa... então eu só consegui reunir turminha pequenininha, 

no máximo uns dez, mais do que isso não deu. 

A aposentadoria e o conseqüente afastamento do trabalho, que por si 

só já se caracteriza também no afastamento de pessoas com quem se 

estava vinculado, coincide ainda com a perda de pessoas para ele muito 

importantes.  

... tinha que tomar conta de um monte de gente que infelizmente ficou 

doente, e uma parte desse pessoal morreu, meu tio e tudo mais, então eu 

fiquei bem ocupado, durante um ano não deu nem pra pensar no negócio de 

estar aposentado ou não. 

Parece que o tempo de aposentado vai se apresentando a ele como 

sinônimo de morte, de afastamento de tudo o que antes vinha dando 

significado à sua vida. E é exatamente a morte súbita do sobrinho que faz 

com que o senhor Raul tome uma decisão mais radical: “Pra não ficar 

sozinho dentro de casa, pensando na morte, fui estudar.” 

Resolve fazer vestibular na Universidade de São Paulo (USP), e entra 

para o curso de Letras, com uma observação interessante e curiosa a 

respeito de um espaço tradicionalmente reservado aos mais jovens: 

Eu fui fazer Letras depois de aposentado, minha mulher já tinha morrido, o 

meu sobrinho que era como meu filho, também acabou morrendo, e então eu 

fui estudar. Fiz vestibular, pra Letras, eu não quis tirar o lugar de um outro 

curso mais requisitado, dos jovens que estão procurando um rumo na vida, 

né? Porque pelo vestibular daria pra entrar em Direito, em qualquer outra 

carreira assim. Então eu fui fazer Letras. 

Chama a atenção o cuidado que ele tem em procurar um curso menos 

concorrido, embora tivesse classificação suficiente para escolher qualquer 

outro, preocupado em não tirar a vaga de uma pessoa mais jovem. Com os 

seus conteúdos simbólicos ele mostra a divergência de valores presente no 

imaginário social entre jovens e velhos, como se apenas aos primeiros fosse 

importante garantir a possibilidade de ampliar conhecimentos e garantir uma 
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formação. Implícitos nesta fala estão preconceitos vivos em relação às 

pessoas idosas de que velho não aprende mais, e de que a ele resta pouco 

tempo de vida, e portanto, não vale a pena investir num curso de formação. 

Esta resistência da educação aos mais velhos é mostrada tanto pelos idosos, 

que assumem a postura do “não vale mais a pena”, como pelos responsáveis 

pela educação, ou ainda os próprios professores, como se pode ver pelo 

exemplo que aconteceu ao próprio senhor Raul. 

... no segundo ano começou, uma professora de literatura portuguesa (...) e 

quando começaram as aulas, a professora disse pra mim, “o que o senhor 

está fazendo aqui?” Assim! Ela tem esse jeitão mesmo: “O que o senhor está 

fazendo aqui?” Eu falei: estou querendo aprender, né. Ela falou: “mas o 

senhor nem vai terminar o curso...”. Eu falei: por que? Eu vou morrer antes? 

Se essa é a postura adotada por um profissional de educação, é de se 

supor que esta é a idéia que se passa aos futuros profissionais, de que os 

idosos de certa forma, “roubam” espaços que são destinados aos mais 

jovens. Sendo o mercado de trabalho o futuro destes jovens, é com este 

conceito que eles ingressam no mundo do trabalho, achando que 

funcionários mais velhos estão “roubando” um espaço que é seu. E estes, 

por sua vez, também são levados a acreditar que isso é verdade, e que estão 

ocupando um lugar de outro que teria mais direitos, por ser mais jovem, 

conseqüentemente, mais atualizado. 

... eu não marquei data assim pra me aposentar, entende? Eu estava com 

disposição, podia ficar mais tempo. Quando eu falei uma vez que ia me 

aposentar, já começaram a...  - como eu ia sair dois meses, um mês de 

férias e um mês de licença, arranjaram uma outra pessoa pra ficar no meu 

lugar. E... depois eu não estava com muita pressa de sair, sabe? Mas 

começou aquela pressão “ah, você não disse que ia sair?” Inclusive o gerente 

geral, eu vi quando ele falou com um outro gerente lá! De longe eu percebi 

pelo movimento dos lábios que ele estava falando pro outro falar comigo, e aí 

quando ele mandou me chamar, já entrei na sala dele e falei: “ué, vocês 

querem que eu me aposente? Mas eu não vou me aposentar já, vou me 

aposentar quando eu quiser” (...) Então daí tirei os dois meses, voltei e falei: 

“olha, pra não tirar o rapaz que está no meu lugar, vocês me coloquem pra 

viajar pra ir procurar... agência”. 
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Nesta fala se percebe, além da resistência dele à imposição de se 

aposentar, também a sensação de estar tirando o lugar do “jovem” que 

ocuparia o seu lugar quando saísse de férias. Ele já começa a se sentir 

sobrando dentro de um espaço que não é mais seu.  

Daí, quando voltei eu falei “puxa eu já devia ter me aposentado direto, porque 

fiquei dois meses tão envolvido com outras coisas, que voltei pra ficar mais 

um mês”, daí começou a me dar um frio no estômago. Falei: “e agora a hora 

que eu largar, o quê vou fazer?” Não tem mais reforma nem nada pra fazer. 

Nesse momento em que a aposentadoria deixa de ser algo distante 

para se tornar uma realidade, aparece a preocupação com a questão 

financeira. Aposentar-se passa a ser também um risco de perder o nível 

econômico alcançado
6
.  

Mas também fiz uma outra coisa, comecei a comprar um apart hotel, um 

apartamento né, num apart hotel, porque eu falei, de repente esse negócio de 

complementação não dá muito certo, eu preciso arranjar uma rendazinha um 

pouco maior, né. Eu já estava morando neste apartamento, o condomínio é 

caro, então eu comecei a comprar um apart hotel pra ter uma renda no futuro 

que complementasse a minha aposentadoria. 

Existe para ele um cenário de perdas – tanto de pessoas como do 

lugar ocupado pelo trabalho – e a possibilidade de diminuição do nível 

salarial se apresenta como mais uma. Além disso, ainda há uma questão 

simbólica quanto ao significado que também é dado pelo trabalho. Perdê-lo, 

é também perder essa identidade, ou o “sobrenome”, analogia feita por 

Nolasco (1993). O modo como o senhor Raul se refere a um amigo 

aposentado é exemplo de como esta é uma questão que, embora implícita, 

está presente e incomoda: “Sábado mesmo eu fui a um jantar na casa de um 

que foi meu colega, ele era militar; era militar porque agora está reformado.” 

Chama a atenção quando ele justifica por que usou o tempo passado para 

descrever o amigo, numa forma de dizer que ao estar aposentado ele deixou 

de ser militar, ou seja, perdeu a identidade que era dada pelo trabalho. Mas 

se até agora só falamos de perdas, o senhor Raul também aponta para 

                                                           
6
 Embora a empresa em que os entrevistados trabalharam complemente o salário da aposentadoria, essa 

foi uma preocupação freqüente nas falas. 
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questões a que ele se refere como ganhos que obteve com o 

envelhecimento. Para ele, é mais fácil tomar algumas atitudes hoje do que 

quando era mais jovem. O caso que aconteceu com a professora de 

literatura foi um exemplo. Segundo ele, se isso tivesse acontecido na 

juventude, ele não teria respondido a ela, e sim, teria morrido de vergonha, 

iria embora e largaria tudo e nunca mais aparecia. “Mas agora, se a gente 

viveu e não sabe enfrentar uma situação assim fora do normal, então é 

melhor sumir mesmo.” 

O relato do senhor Raul não se apresenta com tom de queixa em 

relação ao passado e à maneira como foi vivido, embora hoje fazendo uma 

análise ele perceba que algumas coisas poderiam ter sido diferentes, como 

por exemplo ter investido mais na carreira dentro da empresa mais cedo, ao 

invés de ter esperado tanto tempo. Mas relatos desse tipo, soam mais como 

uma reflexão do que como queixa. Ainda assim, perceber os ganhos que 

teve com o envelhecimento faz com que ele tenha uma idéia de que o tempo 

presente é melhor do que o passado.  

... eu acho que sou mais feliz agora, às vezes, do que quando eu era moço. 

Com todos aqueles problemas de ser... tudo magoa, a gente complica 

demais a vida também. Não sabe encarar um pouco mais filosoficamente. 

Então, às vezes... já falei pra muita gente, olha, às vezes eu me sinto mais 

feliz agora do que quando era moço. Então eu acho que algum proveito tem, 

eu nem imaginei que fosse chegar aqui (...) então, agora a gente já encara 

com mais tranqüilidade uma porção de coisas. 

Outra questão importante que ele ressalta em relação aos ganhos do 

envelhecimento, diz respeito à experiência e conhecimento que adquiriu com 

o trabalho, e até mesmo em atividades fora dele.  

 

... fui passar o dia na Unesp de Araraquara, e lá ajudei inclusive a ... não 

sabiam como contornar um determinado problema, então falei “olha, pra isso 

tem as disposições transitórias”, porque eu já tinha cansado de fazer estatuto 

na empresa; na associação de tesoureiro que nós fizemos, que era de todos 

os tesoureiros de repartição federal, que era fora da empresa. Também em 
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corais que ajudei a fundar tivemos que fazer estatuto. Então eu estava bem 

prático, e ajudei os catedráticos a fazerem o estatuto. 

Mostra assim como os conhecimentos adquiridos no passado através 

do trabalho e de atividades como o coral, puderam no presente ajudar na 

elaboração de um estatuto dentro de uma universidade. Parece contraditório 

que as empresas preparem durante tantos anos seus funcionários para 

depois tratá-los como obsoletos e ultrapassados, sendo que depois, fora do 

ambiente de trabalho, eles podem mostrar o quanto isso é falso, e o quanto o 

conhecimento adquirido ao longo dos anos pode contribuir até mesmo em 

áreas em princípio tão distintas. 

Envolver-se com esse tipo de atividade possibilita que este homem 

aposentado possa novamente sentir-se útil, enxergando uma maneira de 

viver diferente daquela que a ele é imposta, da mesma forma que entrar na 

universidade abriu ao senhor Raul um universo bastante diferente daquele 

reservado ao idoso. Além do contato direto com jovens, ele se deparou ainda 

com o desafio de aprender novas disciplinas, num universo já muito distante 

da sua realidade.  

... quando eu comecei a ter aula, que indicavam lá uns textos meio 

herméticos para serem lidos, eu falei, “meu Deus do céu, estou ficando burro, 

porque eu não consigo entender o que está escrito aqui”. Principalmente 

textos de lingüística, foram textos pesados. Eu nem sabia que existia 

lingüística no mundo. Daí eu falei “vou ficar louco aqui, pra que serve essa 

porcaria?” Então, no primeiro semestre acabei passando raso em lingüística. 

Tirei cinco e meio. No segundo semestre falei: “vou mudar de professora”, 

porque a professora era uma sumidade, era chefe de departamento, mas ela 

era assim, indicava três textos daqueles cabeludos pra gente ler em casa, e 

depois a classe ficava dividida em grupinhos de uns quatro, mais ou menos, 

discutindo aquilo. Agora você já viu, quatro analfabetos, naquele assunto pelo 

menos, discutindo alguma coisa que não entenderam direito. Não dá pra 

aprender muito. Eu falei:  “não, não quero saber disso, vou procurar uma 

outra professora pra fazer o segundo semestre”. E fui! A professora explicava 

tim-tim por tim-tim. Sabe aquelas classes que têm lousas assim de dez 

metros? Ela ia, ia, ia... e às vezes voltava e começava tudo de novo. Eu falei 

“meu Deus do céu, isso aí vai dar um nó na cabeça”. Não teve problema, 

mas ela foi racional, entende? Ela foi agrupando os pontos, com os textos de 
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cada ponto, quer dizer, deu um panorama... então pela primeira vez na vida... 

já depois dos sessenta anos, eu passava sábado e domingo aqui, sem sair 

do apartamento, eu abria essa porta aí (da sala) pra pegar o jornal, de 

manhã, e ficava aqui desde sexta-feira até domingo à noite, fazendo o 

esquema, estudando ponto por ponto, metodicamente, e pra fazer os 

trabalhos e tudo mais... daí começou a abrir (...) no segundo semestre tirei 

dez, com essa professora. 

Este relato, de elementos simbólicos importantes, mostra que num 

primeiro momento a sensação é de que ele está ficando burro; a 

incapacidade de aprender uma coisa nova e complexa parece estar ligada ao 

avanço da idade, e embora estando ciente de que eram textos classificados 

por ele como herméticos, ou seja, inacessíveis a quem não tivesse um 

conhecimento prévio, ele traz para si a impossibilidade de entendimento 

destes. Ainda assim, a sua persistência mostra que talvez o que estivesse 

inadequado fosse a didática adotada pela docente, visto que também os 

jovens apresentavam o mesmo nível de dificuldade. Ele ressalta que a idade 

avançada não foi um impedimento para que investisse uma grande parte do 

seu tempo em – embora não tivesse consciência disso – romper com o 

paradigma de que estar velho é estar impossibilitado de aprender coisas 

novas.  

Da mesma forma como mostrou que é possível aprender mesmo 

estando mais velho, ele explicitou que é possível também se adaptar e 

conviver bem com os mais jovens, sem parecer estar ali apenas ocupando o 

espaço que poderia ser de um deles. Interessante notar que o contato entre 

gerações tão distantes foi muito facilitado pelo resgate da memória. A 

pertinência da sua história de vida no contexto da universidade é apoiada 

pela afirmação de Halbwachs (1990): 

Não é na história aprendida, é na história vivida que se apóia 

nossa memória. Por história é preciso entender então não uma 

sucessão cronológica e acontecimentos e de datas, mas tudo 

aquilo que faz com que um período se distinga dos outros, e 

cujos livros e narrativas não nos apresentam em geral senão 

um quadro bem esquemático e incompleto. (p. 60) 
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Com base nisso, observemos o que diz o senhor Raul: 

... muita gente vinha conversar comigo, ou então eu dava testemunho de 

coisas que tinham acontecido, inclusive antes às vezes do nascimento dos 

professores. No da literatura comparada, por exemplo, uma professora deu 

um semestre sobre teatro, teatro moderno. Então começava lá naqueles 

autores do final do século, dos países nórdicos, russos, tchecos, e eu 

conhecia uma boa parte daquelas peças todas, e algumas eu tinha visto 

inclusive encenadas. Quando ela chegou no Brecht, depois no... Vianinha, 

Oduvaldo Viana Filho (...) nós tínhamos um grupo de teatro amador, esse 

pessoal começou com um grupo de teatro amador na mesma época, eles 

eram um poucos mais novos que a gente. A gente pertenceu a um grupo de 

teatro amador da Vila Mariana, o Vianinha e o Guarnieri. Então, quando eu às 

vezes contava isso na classe, o pessoal não se conformava. Quando eu 

disse que tinha assistido à famosa montagem do “Galileu Galilei”, do Bertold 

Brecht, que foi na época do AI-5, e que a Oficina levou uma (...) que parecia 

um happening, inclusive descia a grade assim no final da peça. Em vez de 

descer a cortina, descia uma grade, pra mostrar o fechamento. Olha, foi... era 

um... era uma zoeira geral. Quando eu contei isso na classe, tinha gente que 

não se conformava: “mas o senhor estava em todas!” 

Este relato de forma alguma nos remete à memória que segrega e 

isola o idoso no seu passado. Pelo contrário, é pelas lembranças que se 

estabelece a relação entre o senhor Raul e os colegas mais jovens. 

Revivê-las ali naquele contexto esteve longe da idéia preconceituosa de 

“histórias de velho”, passando a ser, isto sim, o relato importante de alguém 

que viveu uma situação que para os mais jovens existe apenas nos livros ou 

através das lembranças dos mais velhos.  

Se hoje o senhor Raul pode viver o tempo da aposentadoria de forma 

a se permitir atividades que não estejam ligadas ao trabalho, preenchendo o 

tempo livre através do crescimento pessoal, isto se deve na verdade a um 

processo de construção, que pode ser observado no seu relato. Uma 

construção mediada por um estilo de vida que, segundo ele, não tinha como 

objetivo se preparar para a aposentadoria, mas ainda assim foi fator 

determinante para que pudesse hoje estruturar uma vida mais dinâmica. 

Pra mim teve coisas que eu não pensei com negócio de aposentadoria 

propriamente dita, porque você veja, comecei a me meter em associações da 
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empresa, nós fundamos a associação lá em 48. Quarenta e oito, dois anos 

depois de ter entrado na empresa (...) se você, por exemplo, depois que se 

aposenta é que você vai procurar, já há uma porção de chances de começar 

a se enfronhar naqueles outros assuntos, e já se perdeu, né. Então é bom 

começar antes um pouco (...) então nós já começamos a fazer, por exemplo, 

associações naquela época, depois no começo dos anos cinqüenta fazia 

teatro, e depois as outras atividades todas, fora propriamente do serviço da 

empresa. 

Quando pergunto a ele sobre o que acha da associação que é feita 

entre “vestir o pijama” e aposentadoria, no sentido de que o pijama 

representa romper com a vida social, ficando preso aos seus aposentos, ele 

mostra que não se identifica com isso: “Pra mim pessoalmente não significa 

nada, porque eu já visto roupa logo que levanto, nem fico de pijama, nem 

que eu não vá sair de casa.” 

E continua com a idéia de que é muito importante uma construção 

durante a vida para que se tenha uma aposentadoria mais saudável. “É 

agravante pras pessoas que não têm outro interesse. Que não tenha um 

interesse qualquer fora daquele negócio de sair de casa e ir pro trabalho, e 

sair do trabalho e voltar pra casa.” 

Em seguida, no intuito de enfatizar a importância de se manter ativo 

mesmo depois da aposentadoria, fala sobre alguns colegas que logo após 

aposentarem ficaram doentes ou morreram. 

Mas você vê que uma parte deles vão ficando doentes e... desanimados (...) 

eu me lembro de gente que se aposentou... um deles que trabalhou comigo 

lá na compensação, era mais velho do que eu, ele era o que a gente 

chamava de conferente de firma (...) ele ficou diabético, ficou cego, cortou 

perna, quer dizer, foram anos de tristeza até morrer... de velho! Olha que 

pavor, sei lá, trabalhar a vida inteira pra depois acontecer isso. E teve gente 

que se aposentou e morreu, menos de quinze dias depois. Um outro também, 

se aposentou, estava chegando em casa aqui no Itaim, teve um enfarte 

chegando em casa, chegou lá dentro da garagem buzinando, buzinando, 

buzinando, chegou lá dentro já morreu. 

Pergunto a ele se vê alguma relação entre aposentadoria e doença. 
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Acho que dá um... enquanto a pessoa está trabalhando, está mantendo um... 

é tônus não é que fala? Um tônus de vida bom né. Agora quando pára, acho 

que há algum descontrole no organismo, porque não é possível. Ou então a 

pessoa começa a pensar que já não tem utilidade, que muita gente pensa 

assim (...) então eu acho que isso aí ajuda. O pensamento pode fazer você 

se sentir bem, e pode arrasar também. Dependendo do desânimo... 

Diz ainda que acha um grande erro associar aposentadoria a velhice. 

Peço então que defina o que é estar velho, e ele pontua: “Ah, quando eu não 

tiver interesse pelas coisas mais. (silêncio)” 

E realmente o senhor Raul demonstra ter um grande interesse pela 

busca de novos conhecimentos. Mesmo afastado da universidade, continua 

freqüentando Congressos, e está engajado na criação de um serviço de 

monitoria para o Museu do Ipiranga, um trabalho sem remuneração –  “não 

ia ganhar nada, é trabalho voluntário” – com o objetivo de preservar a 

memória e, novamente numa preocupação com os mais jovens, abrir espaço 

para trabalho de novos monitores. 

Sobre a ausência de homens nos programas destinados à terceira 

idade, ele justifica trazendo novamente a importância de se fazer uma 

construção durante a vida, que permita saber lidar com o tempo livre: “... 

quem já está aposentado há muitos anos e não fez nada, já fica mais difícil 

sair de casa pra ir a algum lugar.”  

Mas acredita que existe uma possibilidade de mudança para os 

homens que hoje ainda estão trabalhando. 

... no caso esse pessoal que está chegando na época que enfrente isso, bem 

provavelmente eu acredito que vão (aos programas), porque afinal a gente 

não vive mais na primeira metade do século vinte, já estamos no século vinte 

e um praticamente, eu acredito que vá mudar um pouco isso aí. 

Observa-se que ele se mostra otimista em relação ao futuro destes 

homens para que vivam de maneira mais prazerosa o tempo da sua 

aposentadoria. 

O lazer 
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A identificação com o trabalho é algo que fica evidente logo nas 

primeiras palavras do senhor Pedro, quando inicia o seu relato. 

... o que eu poderia dizer de início é que a minha vida profissional foi muito 

gratificante, porque ela... eu sempre tive oportunidade no meu trabalho de 

realizar coisas. Quer dizer, a gente ouve falar de pessoas que passaram a 

vida profissional inteira sem realização nenhuma, só cumprindo etapas, e 

cumprindo tarefas, e fazendo coisas. E eu tive oportunidade de ter passado 

por uma série de áreas em que eu pude imprimir a minha... a minha maneira 

de fazer. E atingindo resultados, percebendo resultados, tendo condição de 

no fim da ação constatar que os resultados haviam sido atingidos. 

Segundo Reich (1988), esta identificação é fundamental para que haja 

realização através daquilo que se produz. Observa-se que ele mostra o 

prazer pelo trabalho ao dizer que pôde imprimir a sua maneira de fazer, bem 

como pôde também perceber os resultados. Diferente do personagem José 

Maria, ele não vê o tempo passado no trabalho como um tempo perdido. A 

sua vida profissional bem sucedida aponta para uma aposentadoria também 

vivida com mais realizações, como poderemos perceber pelo seu relato. 

Ainda assim, ele faz referência a uma dicotomia entre o tempo do 

trabalho e o tempo que é seu, individual. O trabalho para ele é a 

possibilidade de crescimento, mas às custas de abrir mão do domínio da sua 

própria vida. Esta é uma ambigüidade presente na sua fala. 

... então é um círculo vicioso, você faz, você trabalha, você atinge resultados 

e você alimenta o seu crescimento. E quanto mais você cresce, mais 

condição você tem de fazer (...) eu tive oportunidades muito boas no trabalho, 

eu tive oportunidades de participar de cursos, de programas de 

desenvolvimento. Por isso que eu acho que eu saí tão de bem e tão contente 

no momento que eu me aposentei, pra passar pra uma outra etapa, que aí 

era a minha vida mesmo, em que eu ia investir em mim e que podia ter 

aquela parte toda cumprida, bem cumprida, bem resolvida. 

Observa-se que ele fala como se a vida antes não fosse dele, e a 

aposentadoria então aparece para ele como a possibilidade da retomada 

desse tempo para si. 
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... era uma dedicação muito grande pra empresa. Então eu via a minha 

aposentadoria como uma oportunidade de passar a me dedicar um pouco a 

mim mesmo. Um pouco não, bastante! (...) Então eu queria, eu esperava 

mesmo um momento que eu tivesse o tempo pra mim, pra eu administrar da 

maneira como administro, como acho que devia ser administrado (...) e então 

eu sempre pensava “quando eu estiver aposentado vou ter condições de 

fazer tudo isso”. Ter mais tempo pros amigos, ter mais tempo pra ir pra um 

cinema, ter mais tempo pra viajar, que eu acho que é a coisa melhor que 

existe no mundo. É essa era a minha previsão (...) o pulo do gato da 

aposentadoria é o descomprometimento com o tempo. 

Um novo tempo que na realidade precisa de uma adaptação, afinal, 

são trinta e cinco anos vivendo a rotina do trabalho, onde a sensação é de 

que o tempo que deveria ser seu é administrado pelos outros. 

... quando você se aposenta, nos primeiros dias está ainda naquela...naquele 

esquema. Então, você acorda na mesma hora, depois vai vendo que o tempo 

é seu, pra você administrar do jeito que quiser. E aquilo é um bônus que você 

está recebendo pelo tempo que dedicou o seu tempo aos outros. Então isso 

pra mim é o pulo do gato, é você administrar o seu tempo como você quer. 

Por exemplo, está um dia frio, você acorda, “ah, não vou levantar nada, eu 

vou ficar na cama até meio dia, eu vejo televisão, eu leio o jornal na cama, 

depois eu levanto”. Ou então você diz assim: “ah, hoje eu não quero almoçar, 

não estou com vontade de almoçar, eu não vou almoçar”, ou então você vai 

almoçar com um amigo e fica três horas na mesa de almoço. Sabe coisas 

desse tipo? Que você não faz quando está trabalhando, então aí a 

administração do tempo é sua, você faz com ele o que você bem entende. 

Pra mim este é realmente, vou repetir, o pulo do gato. 

Estas colocações mostram que ele cria uma nova rotina onde percebe 

o tempo como um tempo de prazer, de lazer. O tempo interno, com suas 

experiências vividas, kairós como define Martins (1991), é o que possibilita 

que ele se aproprie da dinâmica de vida que projetou para a sua 

aposentadoria. 

Interessante notar que com tamanho investimento no trabalho, era de 

se esperar que na sua ausência a falta sentida fosse maior. Mas pelo 

contrário, há um indício de que quanto maior a realização, mais fácil 

afastar-se para poder ingressar numa outra etapa de vida. Isto se deve talvez 
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à sensação de “dever cumprido”, o que não acontece quando o trabalho 

representa um peso ou o fragmento de uma tarefa a qual não se vê o 

resultado final. 

Ainda sobre investimento no trabalho e crescimento pessoal, ele diz: 

Quando fui pra área de recursos humanos, era muito chamado pra Brasília, 

pra formar instrutor, já na área de treinamento, eu era muito chamado, então 

eu aproveitava aquilo demais. E o nosso chefe da área de treinamento em 

Brasília, da área central, volta e meia me mandava pra cursos, pra ver se tal 

curso era bom, entendeu? Então eu ia, e constantemente estava participando 

dessas atividades, isso aí foi muito bom pra mim. Foi muito bom pra mim, 

porque me deu uma abertura muito grande. Agora, a gente tem colegas que 

passaram uma vida na empresa muito... naquela coisa da rotina (...) Eu vibro, 

eu me interesso, eu me envolvo. E tem muita gente que nunca se envolveu 

com nada (...) e me lembro de muita gente dizer: “não vejo a hora de ir-me 

embora”. Eu não dizia isso não. Às vezes ficava cansado como todo mundo 

fica, porque a gente tinha dificuldades com o pessoal, a gente tinha outras 

dificuldades, um problema que surgia e que não dependia da alçada da 

gente, demorava um pouco pra gente conseguir negociar, mas essa história 

de “não vejo a hora de ir embora”, eu nunca tive isso. Tinha o plano, como 

pus em prática, de sair no momento em que completasse o meu tempo (...)  

Era bem por aí. Já tinha cumprido a minha parte, agora era comigo. Mas 

enquanto trabalhei, trabalhei com muito gosto. E eu tenho pena desses 

colegas nossos, porque a gente não consegue – agora que já passou o 

tempo – não consegue sensibilizá-los para isso. Eles sempre têm uma idéia 

de que a empresa foi uma... que a empresa foi uma tirana, sabe? “Ah, porque 

eu dei tudo...” É claro que a gente deu tudo, mas é óbvio, não tem dúvida que 

a gente tinha que dar mesmo, porque a gente não estava lá? Ou então tinha 

que pegar o boné e ir embora, não é? Mas na realidade... na realidade eu 

acho que... eu não me sentia explorado, não. Nunca me senti explorado. 

(silêncio) 

Ele pontua com lucidez a construção que elabora através de uma 

narrativa na qual ele é sujeito, e não vítima da situação. Mostra o quanto 

considera prejudicial trabalhar, tendo a idéia de que está sendo explorado ou 

traído pela empresa. Essa reflexão crítica lembra Sennett (1999) quando faz 

uma análise de homens que foram demitidos da IBM; empregados que num 

primeiro momento sentiram-se traídos pela empresa, para depois 
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entenderem o quanto tiveram eles também uma participação ativa nesse 

processo, na medida em que estavam acomodados por trabalharem numa 

empresa com característica paternalista. O fato de se sentirem seguros não 

os incentivava a buscarem novos conhecimentos e atualização. 

No seu relato, o senhor Pedro está dizendo que dedicou uma grande 

parte da sua vida ao trabalho, mas a um trabalho que lhe dava prazer, um 

trabalho com o qual a realização permitia que ele também crescesse junto, 

tornando-o sujeito na relação. Somando-se a isso, havia a clareza da 

perspectiva que tinha de futuro, onde teria um tempo só dele, do qual se 

apropriaria para vivê-lo da maneira que quisesse. E a maneira que escolheu 

para viver esse tempo foi através do lazer. É constante no seu relato falar de 

viagens, almoços e encontros com amigos. Pergunto a ele se após aposentar 

sentiu-se em algum momento invadido pela sensação de inatividade, ele 

responde: 

Não! Em dia nenhum. Se eu disser “sim”, é mentira. Inclusive hoje eu acho 

muito engraçado, converso isso com meus amigos aposentados, não sei 

como é que eu conseguia trabalhar e resolver todas as minhas coisas, 

porque todo dia tem alguma coisa pra fazer. Hoje é sábado e eu estou com a 

minha agenda de segunda-feira todinha tomada de coisas. Começa de 

manhã, meio dia eu já tenho compromisso, depois de tarde tenho outras 

coisas pra fazer... Então não tive, tem pessoas que dizem que  têm 

depressão, eu não tive isso, não sei, eu não tive! Eu saí e entrei já em 

circulação! (...) Olha, eu saio com amigos, eu vou tomar uma cervejinha de 

tarde, eu vou pro cinema, eu vou pro teatro, às vezes dentista, outras vezes, 

vou à empresa. Raramente vou à agência da empresa, mas de vez em 

quando essas coisas todas que são debitadas em conta a gente vai buscar. 

Até eles brincam comigo lá: “ah, se todo aposentado fosse assim”. Não vou 

mesmo, não tem o que fazer lá todo dia! Mas tem aposentados que dizem 

que vão todo dia à agência. Eu tenho atividades, sabe, tenho coisas, tenho 

coisas pra fazer. Saio aqui – gosto muito de jantar por aqui, vou lá na Praça 

Vilaboim, fico sentado naquelas mesinhas lá fora, tomo um cafezinho, fico 

vendo aquela gente toda, aquele movimento. Eu me divirto, me distraio. Não 

sinto, realmente não... saio todo dia. Porque quando eu me aposentei, em 

seguida minha mãe faleceu, aí eu não tinha mais nem esse compromisso, da 

atenção que eu dava, então eu passei a não fazer refeição em casa. Então já 

é um motivo pra eu sair. E do almoço eu vou andar um pouco, depois do 
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almoço vou tomar café. Tem um colega que está na ativa, que é muito amigo 

meu, quase todos os dias almoçamos juntos. Então me visto, me preparo, 

pra irmos almoçar, daí vamos tomar um café, ele volta para o trabalho, e aí 

eu venho a pé pra casa, vou andando, passo no shopping Higienópolis, que 

agora tem aqui, e... essas coisas, sabe. Essas coisas simples, mas que 

distraem, e que pra mim estão ótimas. 

Ele tem prazer não apenas nas atividades que faz, como também em 

observar a cidade que a ele se apresenta como um espetáculo, ou uma 

vitrine, como diz Sawaia (1995): 

Sennett argumenta que o voyeurismo vem se institucionalizando 

desde o século XIX, à medida que o espaço público deixa de 

ser lugar de ação para se tornar lugar de observação e 

circulação das massas (...) O morador gosta da cidade porque 

ela tem tudo e é bonita, apesar de não usufruir o que ela 

oferece. A cidade é uma grande vitrine e ele se satisfaz com a 

possibilidade de vê-la e circular por ela... (p.22) 

Nota-se que o senhor Pedro procura motivos que o façam sair de 

casa, através de atividades que preencham o tempo que tem livre. Um 

processo em princípio igual ao do personagem José Maria, que sai às ruas à 

procura de atividades que possam distraí-lo, com a diferença de que o 

personagem durante a vida nunca teve esse tipo de atitude como parte da 

sua rotina, e portanto sente-se só, ele é o retrato de um homem que não 

aprendeu durante a vida a ter momentos de prazer em atividades triviais 

como um encontro com amigos após o trabalho, ou mesmo de olhar a 

cidade. É impossível para ele fazer parte de um cenário ao qual nunca 

prestou atenção. Já para o senhor Pedro, esse tipo de atividade acaba sendo 

uma continuação, agora com mais liberdade, daquilo que já fazia 

anteriormente, chamando a atenção mais uma vez para a importância de 

uma construção que deve ser pensada durante a vida. 

... tenho alguns amigos aposentados dessa empresa que não são assim 

como eu sou. São pessoas que... vivem muito fechadas, se queixam muito 

da vida, e ficaram hipocondríacos. Porque essa história da gente ficar 

“ensimesmado”, vira hipocondríaco. Então eu vivo convidando pra ir lá pro 
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interior, mas não vão, porque não tomam iniciativa de nada, eu conheço! 

Conheço bastante gente (...) eu acho que tem muito a ver com história de 

vida. História de vida, pessoas que tiveram... não sei, histórias de vida. Eu 

tenho uma história de vida leve. (silêncio) E tem pessoas que têm... pesada. 

(se emociona) 

O tempo todo ele sinaliza que a história de vida pregressa é que 

determina o modo de vida atual: “... sempre tive na minha cabeça que eu ia 

cumprir meu tempo de trabalho, e que ia me aposentar pra então poder 

usufruir dessa coisa que é uma espécie de um prêmio.” 

Esta é uma questão importante de ser ressaltada, caso se tenha como 

objetivo pensar um programa que prepare pessoas para a aposentadoria: a 

necessidade de mudanças na estrutura de vida durante o tempo de trabalho, 

e não apenas deixar para as vésperas da aposentadoria como se tem 

observado.  

Neste processo, um outro fator importante ressaltado por ele é a 

possibilidade de lidar com mudanças.  

É bom mudar! Sabe, é bom as pessoas mudarem, essa coisa tem que ser 

assim mesmo. Agora mesmo estou saindo desse lugar em que eu estava, 

nesse conselho fiscal dessa associação nossa, porque eu acho que deve 

mudar, pra que ser reeleito? Não! Muda, vem outro. Outras pessoas 

participam disso, eu sempre fui favorável a isso, sabe? Apesar de ter sido 

gerente da minha área por mais de dez anos. Mas passei por várias 

administrações, a cada uma delas entreguei o cargo, elas me devolviam, 

então... e tinha chefias diferentes, até foi uma coisa bastante... assim, 

desafiadora. Porque às vezes era um chefe de uma maneira, às vezes vinha 

outro. Então a gente tem que se adaptar, e isso é interessante quando a 

gente está trabalhando, não fica aquela coisa horizontal, contínuo assim. 

Sobre essa idéia de mudança e transformação, Simone de Beauvoir 

faz uma reflexão interessante, chamando a atenção ao fato de que a 

mudança é necessária à vida. É através dela que se tem o movimento 

necessário  

Segundo a autora, 
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A velhice não é um fato estático: é o término e o 

prolongamento de um processo. Em que consiste esse 

processo? Em outras palavras, que é envelhecer? Esta 

idéia se acha ligada à de transformação. Mas a vida do 

embrião, do recém-nascido, da criança, constitui uma 

incessante transformação. Seremos levados a concluir, 

como o fizeram alguns, que nossa existência é uma morte 

lenta? Certamente não. Semelhante paradoxo desconhece 

a verdade essencial da vida: ela é um sistema instável no 

qual se perde e reconquista o equilíbrio a cada instante; a 

inércia é que é o sinônimo de morte. A lei da vida é mudar. 

(Beauvoir, 1970, vol. I, p. 15) 

Este pensamento também está ligado ao tempo Kairós de Martins 

(1991), quando ele afirma que não existe uma cisão entre as diversas fases 

da vida, levando em conta apenas a idade cronológica e deixando de lado o 

tempo interno, aquele que é vivido e pode ser resgatado. O autor afirma que 

o indivíduo que envelhece não deixa de ser a criança que foi, e sim passa por 

um processo de transformação, ou metamorfose como ele diz, mas mantém 

ainda as suas características internas. Um processo, como afirma Simone de 

Beauvoir. Não dar atenção a isso é abrir espaço à segregação do idoso, que 

passa a ser considerado um indivíduo fora do tempo atual, ligado apenas ao 

passado.  

O relato do senhor Pedro mostra como essa discriminação é sentida 

por uma pessoa que é classificada apenas pela idade cronológica: “Eu tenho 

sessenta e cinco anos. (silêncio), mas realmente não sinto isso, de jeito 

nenhum.” 

Pergunto o que ele não sente. 

A idade. Absolutamente! Nem me lembro. Só na hora que eu mexo nos meus 

documentos é que vejo que é essa. Você sabe que de um modo geral, as 

pessoas que se relacionam comigo dizem: “nossa, mas não parece”. Não sei 

se parece ou não parece, não me preocupo com isso. Mas eu não sinto 
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mesmo. Eu tenho uma disposição muito grande, graças a Deus. E não tenho 

coisas que eu vejo em pessoas da minha idade. 

E se diz inconformado com a importância que é dada a essa 

classificação cronológica, inclusive pelos meios de comunicação, separando 

atividades de lazer por idade. 

Olha, uma coisa que eu acho muito engraçado, que me dá uma antipatia na 

Veja, era assim, então tinha lá os bares, as boates, essas coisas, e dizia do 

lado, de quinze a trinta e cinco anos. Ah, vai tomar banho! De quinze a trinta 

e cinco anos não tem nem dinheiro pra pagar, a tal da boate. Porque quem 

faz movimentar as coisas são os coroas mesmo, não é verdade? A garotada 

não tem dinheiro, porque não existe emprego, não existe trabalho, não existe 

nada. Não precisa nem dizer porque a gente sabe. Então eu acho que a 

gente precisa tomar muito cuidado pra não ficar com preconceito de idade. 

Porque estou convencido que a grande maioria dos jovens que têm cabeça, 

que pensam, que trabalham, que participam, não têm problema com idade. 

Porque eu tenho, no interior por exemplo, uma porção de amigos na casa dos 

vinte, vinte e poucos anos. Que são meus amigos, e a gente bate papo, toma 

cerveja, que nunca se preocuparam em saber quantos anos eu tenho, 

quantos anos eu não tenho. As pessoas estão mais preocupadas com aquilo 

que você tem a trocar com elas. 

Com isso ele mostra o quanto se sente incomodado por estar sujeito a 

uma cultura que trabalha para restringir ao idoso alguns espaços públicos 

que ficam reservados aos mais jovens. Uma discriminação que ele não sente 

na prática através dos seus relacionamentos pessoais – da mesma forma 

que o senhor Raul com os alunos que conviveu na universidade – e sim por 

órgãos que de certa forma são responsáveis pela formação e manutenção de 

opiniões. 

Essa coisa de quinze a trinta e cinco anos como eu disse pra você, isso não é 

nenhum jovem que disse, isso é da cabeça dessa gente idiota que fica fazendo, 

inventando modas (...) isso não existe! Você tem setenta anos, você pode ir numa 

boate e se divertir muito bem, como a gente se diverte. Claro que eu não vou pular a 

noite inteira. 

Esse tipo de pensamento em relação à velhice é prejudicial não 

apenas ao idoso, que acaba ficando isolado a um mundo restrito, como 
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também aos mais jovens, que se sentem ameaçados, com medo do passar 

dos anos por conta da imagem negativa que se constrói sobre o 

envelhecimento.  

... eu quando tinha dezoito anos tinha pavor de ficar velho, achava que era 

motivo pra suicídio, envelhecer. Hoje, lido com isso na maior, porque vejo 

que não tem problema (...) eu me lembro tão bem, me lembro até do dia, do 

lugar onde eu disse isso (a um amigo), ”trinta anos, eu quero morrer, eu não 

quero nem saber”, é, nós tínhamos dezoito, outro dia eu ainda falei isso pra 

ele, e ele lembrou da história. E vieram os trinta, e vieram os quarenta, e 

vieram os cinqüenta, e tudo muito bem... resolvido. Tudo muito bem 

resolvido, cada época com o seu encanto, e a gente pode encontrar encanto 

em todas as coisas. 

Neste relato ele mostra a preocupação e o medo que tinha em relação 

à velhice quando era jovem. E é interessante notar que aos dezoito anos, os 

trinta anos se apresentavam como uma idade já bastante avançada, com 

perdas tão profundas que seriam difíceis de suportar, chegando a criar nele 

um desejo de morte para que não entrasse em contato com uma situação 

que naquele momento se apresentava a ele como bastante ameaçadora. 

Precisou que o tempo passasse para ele entender que embora existam 

perdas que são inerentes a fases mais maduras da vida, existem também 

ganhos e aquisições que permitem que esta nova etapa, a velhice, também 

valha a pena ser vivida. Para o senhor Pedro é muito claro hoje que 

envelhecer não significa necessariamente ter que estar isolado da vida social 

e das pessoas mais jovens: “... em cada etapa da vida tem uma coisa que 

vale a pena estar vivendo.” 

Em outras palavras, na verdade ele quer dizer que, por uma busca 

pessoal, encontrou na aposentadoria a possibilidade de viver o tempo do 

qual se apropriou da maneira que fora idealizada durante o período em que 

sua vida era direcionada ao trabalho. A escolha do lazer para preencher o 

tempo livre da aposentadoria foi possível na medida em que ele não 

classifica a sua vida em fragmentos, em que etapas vão deixando de existir 

para dar lugar a outras, como se fosse necessário abandonar pelo caminho 

tudo o que viveu e aprendeu. Ele não fraciona o que é uma unidade, e isso 
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lhe possibilita viver de forma mais completa o tempo presente sem 

abandonar o seu passado, o passado onde está a sua referência que foi 

dada pelo trabalho. 

 

O pior é quando as pessoas acham que ao terminarem uma fase da vida, 

precisam botar dentro de uma caixa e passar um barbante em volta. É esse o 

problema. As etapas da vida da gente não precisam ira pra dentro de uma 

caixa. Elas podem ser conjugadas com as novas. É esse o problema, as 

pessoas acham que ao se aposentarem têm que enterrar tudo. Não têm! Eu 

digo até hoje, eu sou da empresa, e aí? 

 

O sentimento de continuidade permite que ele se sinta ainda 

pertencendo a um espaço que lhe dá um significado, uma interpretação e 

uma narrativa de vida. É o tempo Kairós, o tempo vivido que não se apaga 

com o passar dos anos. Isso dá a ele a possibilidade de ver a aposentadoria 

não como uma grande perda, e sim como a conquista de algo pelo qual 

trabalhou uma grande parte da sua vida. 

 

A política 

 

A imagem do homem como provedor da família é a primeira coisa que 

diz o senhor Roberto quando lhe pergunto qual o significado do trabalho na 

vida dele: “A importância é poder ter o sustento, da família, pessoas, das 

atividades colaterais, o lazer, essa parte aí...” 

Observa-se no seu relato, como nos demais, que a questão financeira 

aparece com bastante freqüência, sendo que neste caso existe uma 

diferença bastante significativa. O seu discurso aponta sempre para uma 

preocupação maior com a categoria do que com ele individualmente. Quando 

pergunto a ele se havia durante o tempo de trabalho algum tipo de 

idealização para a aposentadoria, ele responde: 
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Eu entrei na empresa contribuindo pro IAPB, instituto de aposentadoria para 

os bancários, que havia antigamente (...) e havia essa condição, que as 

pessoas que trabalhavam na empresa, e ficavam na empresa, sempre se 

aposentavam pelo valor integral, ou até mais que isso. Então, teve uma 

época que houve uma mudança e as pessoas... ficaram, quando passaram 

pros bancários por lei, que obrigou a entrar pros bancários, eles recebiam 

menos, 80% e mesmo assim a empresa complementava, depois saiu até 

decreto permitindo que a empresa complementasse. Quer dizer que sempre 

teve isso aí, porque a gente sempre foi comparado com funcionário público, 

nesse particular (...) eu sempre fui do movimento associativo, desde que 

entrei na empresa, até mesmo antes...” 

É muito difícil que ele fale sobre a aposentadoria sem que esteja se 

referindo a números. Em relação ao tempo de trabalho mostra uma atitude 

contestadora que pode ser notada pela relação que tinha com as normas, e 

também com funcionários que eram subordinados a ele. 

Mas eu gosto de trabalhar e sou do contra, também gosto de ser contra, que 

é o meu perfil. Tudo que era problema difícil ia pra mim. O que os outros não 

queriam fazer... eu não! Eu pegava e procurava resolver (...) eu sempre 

defendia as pessoas, eu e um colega, era ele e eu e mais alguém, e tudo que 

era gente que estava meio difícil, ou eles mandavam para ele ou mandavam 

pra mim. Eu tive vários casos de pessoas, uma que saiu da empresa, foi 

mandada embora, depois de dez anos ele voltou porque a justiça mandou 

voltar. Foi mandado embora porque bebia muito; ele voltou e mandaram pra 

mim. Não teve problema comigo, ele me respeitava, não teve problema. 

Uma fala politizada e sempre direcionada à categoria, faz com que o 

senhor Roberto tenha uma certa dificuldade a falar de si próprio e do seu 

processo de aposentadoria. A entrevista, num primeiro momento, transcorre 

direcionada sempre ao grupo e às questões econômicas. Deixo que 

transcorra dessa maneira, até que volto a investir, perguntando como foi se 

aposentar diante do perfil profissional que ele traçava ali para mim. 

Pra mim, aposentar foi o seguinte, foram vários problemas e detalhes 

importantes. Primeiro, eu tinha umas trinta, quarenta coisas pra fazer. Então, 

eu aposento e vou fazer! Acontece que depois de aposentado aparece 

quarenta, cinqüenta coisas pra fazer e no mesmo dia, pra resolver... 

Pergunto que tipo de coisas são essas. 
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Problemas. Por exemplo: eu fiz teatro, eu cantei em coral, toquei em 

orquestra de bandolim, não toco mais. Aí eu queria organizar essa parte , tem 

muito documento, fotografia, partitura, eu queria fazer um... sempre deixei pra 

depois. E agora dei uma concentrada, e outra vez não. Então são coisas que 

eu queria fazer, queria traduzir uma peça, comecei a traduzir, fica pra depois, 

não dá nem pra pegar. Então, é isso que eu quero dizer que talvez seja uma 

inércia minha que podia pegar essas coisas e olha... 

A partir destes dados já se pode perceber que o movimento aparece 

de forma intensa em relação ao ambiente de trabalho: “As normas são 

rígidas, mas só são boas quando podem ser modificadas, e essa parte é que 

ninguém quer modificar.” 

Mas quando se trata da sua vida pessoal, refere-se a ela como inércia. 

A administração do tempo se dá de forma que um acúmulo de atividades não 

permite que ele desenvolva aquilo para o qual havia se planejado: “Então são 

essas coisas, eu tinha essa esperança, primeira, em relação a 

aposentadoria. Quando eu me aposentar...” 

Após esse depoimento ele relata um fato bastante importante e 

significativo, pelo qual justifica também a dificuldade de realizar as atividades 

a que tinha se proposto. 

Bom, mas é... então eu esperava e não conseguia fazer. Mas tive também 

outros problemas, como por exemplo, logo depois que me aposentei tive um 

enfarte, em 82 mesmo. Depois os médicos disseram que isso é muito 

comum, quem se aposenta tem algum problema, ou tem acidente, ou é 

atropelado (...) aposentei em julho, em setembro tive o enfarte e em outubro 

eu operei, pus a safena. Quer dizer, um mês depois.  

Perguntei se ele fez alguma associação entre o fato de aposentar e 

logo em seguida ter tido o enfarte. Ele responde: 

Eu não, quem fez foi o médico, que disse que isso é muito comum, que as 

pessoas que se aposentam mudam completamente o ritmo e podem 

acontecer algumas coisas, acidentes, que acontecem não porque acontece e 

vá acontecer, é porque ele deixa de tomar certas... certos cuidados que já 

vinha tomando por rotina, né? 
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Note-se que esta reflexão não é dele, e sim do médico, que julga 

como verdade a associação bastante negativa entre aposentadoria e doença. 

Fecha, portanto, a possibilidade de outra maneira mais amena para essa 

passagem do tempo da rotina do trabalho para o tempo livre. A mudança de 

ritmo, como ele define, sob esse aspecto se apresenta como uma coisa 

ameaçadora e perigosa. Neste caso em especial, de um homem que passou 

a sua vida profissional brigando contra regras impostas no ambiente do 

trabalho, é importante chamar a atenção para o fato de o médico ressaltar 

que justo a ausência da rotina é que abriria espaço à doença. 

Após se recuperar, ele volta às atividades de trabalho credenciando-se 

como avaliador de imóveis na própria empresa, já que exercera o cargo de 

engenheiro antes de aposentar. 

... logo que eu me aposentei, fiquei credenciado na empresa. Só que eu 

comecei a trabalhar depois que passou essa fase de... de enfarte, né? Eu 

logo tive o enfarte. Mas eu imediato saí já me credenciei e continuei 

trabalhando até o ano passado, trabalhei como credenciado da empresa. Eu 

era avaliador, e sempre (...) eu não era daqueles que ficava fuçando pra 

trabalhar mais, pra ter mais serviço, pra ganhar mais, pegava o que me 

dava... ficava assim. 

Percebe-se aqui que a preocupação dele não é em relação à questão 

financeira, e sim em preencher o tempo livre com trabalho. E por que não 

preencher esse tempo com as atividades planejadas anteriormente, já que se 

queixa de falta de tempo para fazer isso? Talvez porque o homem, no papel 

de provedor que culturalmente lhe é atribuído, sente que existe uma 

cobrança implícita para que, mesmo estando aposentado, continue 

exercendo atividades ligadas ao trabalho. A própria interpretação do médico 

em relação ao enfarte do senhor Roberto aponta para essa direção, quando 

diz a ele que o afastamento do trabalho é uma atitude que colocaria em risco 

a vida daquele que se aposenta. E joga para o aposentado a 

responsabilidade disso, na medida em que ele é que passa a ser “distraído” 

com sua vida. Seguindo este raciocínio, seria possível considerar suicídio a 

morte de um homem após a sua aposentadoria.  
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Stucchi (1998) afirma que através dos programas de preparação para 

a aposentadoria, a decisão da melhor hora de aposentar está sendo cada 

vez mais delegada aos trabalhadores. Cabe não mais à empresa, e sim ao 

indivíduo, a responsabilidade de afastar-se do emprego. Comisso, ele corre o 

risco de ir ao encontro da idéia de que estaria dessa forma, caminhando para 

o fim de sua própria vida. 

Pergunto a ele se o fato de continuar trabalhando após a 

aposentadoria não teria sido a causa da não realização dos projetos 

previstos: “Não, o que atrapalhou eu acho que é justamente alguma coisa 

de... vamos dizer assim de... de administração... pessoal, do tempo.” 

Atualmente ele faz parte da associação de funcionários da empresa 

em que trabalhou, como chefe do Departamento de Previdência. Segundo 

ele, trabalha quando quer, mas assim mesmo vai quase todos os dias.  

... venho aqui, às vezes eu saio logo depois do almoço, porque eu estou 

fazendo justamente essa parte de arrumação, jogando fora metade das 

coisas que eu tenho, estou arquivando algumas pra pôr em ordem depois. Aí 

depois eu tive o coral que foi fechado ano... esse ano eu fechei o coral. E 

esse coral teve bastante (...) e eu tenho bastante dados, tem que pôr em 

ordem, já está entrando na forma de acertarem tudo, agora é só pôr em 

ordem, isso eu quero fazer até junho, então por causa disso às vezes eu fico 

em casa pra fazer isso, ou vou no clube pra fazer outra parte de arrumação lá 

no clube. 

Percebo que por várias vezes ele cita a necessidade de pôr coisas em 

ordem. Procuro saber a que tipo de arrumação ele se refere. 

Arrumar o passado, o histórico, quer dizer, o histórico da associação, o 

histórico do teatro, o histórico do nosso coral, do nosso teatro, e... o histórico 

da nossa associação, pelos dados que eu tenho, porque muita coisa 

desapareceu, né? Nós vamos chegar na parte de pesquisa pra ver o que 

outros têm. 

Dessa forma confirma a idéia de que a memória não é estática, e 

sendo dinâmica é passível de mudanças. Cada interpretação que se faz do 

passado tem como referência dados que são do presente, o que faz com que 

essas lembranças tenham a cada tempo uma interpretação distinta. “Arrumar 
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o passado” é uma forma poética de ele mostrar o seu interesse atual em 

reinterpretar suas lembranças, num movimento de reconstruir um passado, 

que não é só seu, mas também do grupo. Observa-se que ele usa sempre 

“nosso” ao invés de “meu”, afirmando, como Halbwachs, que a memória 

embora sendo dele naquele momento, é também coletiva e pertencente a 

todo o grupo do qual se considera parte.  

Dentro deste cenário da memória que se constrói através da vida 

pública, onde muitas pessoas e histórias fazem parte do seu universo de 

lembranças, é curioso perceber uma dinâmica totalmente contrária quando 

se trata da sua vida privada. Peço que ele fale sobre as suas relações 

pessoais e ele diz: 

É, eu não tenho muito, eu tenho... o meu irmão vivia sempre com gente em 

casa, sempre conhecia todo mundo, sabia o nome e relacionava com a 

pessoa, eu nem reconheço a pessoa, eu sei que conheço não sei de onde, 

não sei o nome, então nessa parte eu não sou... minha mulher é mais ou 

menos a mesma coisa, a gente tem amizade, mas não assim de... de ir em 

casa e de ir na casa de alguém. Quando a gente vai é porque é convidado, e 

dificilmente a gente combina de voltar (...) quer dizer, é uma coisa que não é 

a mesma coisa... comparando com meu irmão é completamente... ele, por 

exemplo, procurava saber os antecedentes, a árvore genealógica, saber 

quem era, quem era isso, quem era aquilo, eu não sei nem os parentes vivos. 

Se me perguntarem se é meu parente nem sei, às vezes eu lembro o nome, 

sei que é filho de fulano de tal, mas não sei que parentesco... se ele é filho da 

minha tia, ou se não é da tia... (ri) 

Este relato do senhor Roberto mostra o quanto as suas lembranças 

estão restritas ao mundo público. Ele se lembra com facilidade das histórias 

e das pessoas com quem conviveu na empresa, na associação, no clube; 

mas observa-se que não tem uma relação tão profunda quando se trata das 

lembranças da sua vida familiar. 

A preocupação do senhor Roberto com o grupo social, como disse 

anteriormente, está presente em todo o seu relato, mas, de forma diferente 

dos outros, a sua fala em relação ao coletivo tem uma aproximação com 

questões políticas referentes à categoria. Ao fazer uma distinção entre o que 
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significa ser velho e ser idoso, ele começa falando sobre si, mas logo em 

seguida parte para um novo modelo de discurso. 

O velho só vê o passado sem pensar no futuro. Eu estou sempre procurando 

viver, trabalhar pra frente. Então pra mim é difícil, eu não sou muito a favor de 

fazer conceitos sobre palavras, porque as palavras velho, idoso, são usadas 

de tudo que é jeito, é difícil da gente conceituar, mesmo quando se fala 

terceira idade, também eu já estou contestando esse tipo de... isso traz 

sempre um pouquinho de preconceito. Quer dizer, não é a primeira, nem a 

segunda é a terceira idade, o que quer dizer isso? Muita gente leva pro 

preconceito. Como leva velho também pro preconceito, como leva... 

aposentado pro preconceito, é sempre assim. Então eu prefiro não definir as 

palavras (...) então, eu não defino democracia (...) Então é assim, a palavra 

em si não pode ser usada (...) são definições que não levam a nada porque 

em geral elas são oportunas, são pra... uma vez eu vi, já faz uns dez anos, 

uma radialista dando o resultado da loto: “dessa vez o resultado foi mais 

democrático” - cinco pessoas ganharam, ou seis pessoas ganharam, mais 

democrático... Eu penso assim, mais democrático, quer dizer que cinco era 

menos, sete é mais, então será que não é o contrário, que é menos fascista? 

Ou sei lá, aí eu cheguei a seguinte conclusão, democrático é perder, porque 

a maioria perde. O que é que está mais certo? Porque usar uma palavra só 

para usar... 

E em seguida revela a sua indignação quanto à justificativa dada pela 

previdência, segundo a qual é necessário cada vez uma quantidade maior de 

jovens no mercado de trabalho para “sustentar” os mais velhos que já estão 

aposentados. 

... muitas dessas justificativas da previdência, um a um, cinco a um (...) e isso 

não tem nada a ver com o problema da previdência em si, e a turma fica 

nisso, aceita essas desculpas, e na realidade a previdência não é definida, 

não se sabe o que é previdência, e no fim não dá pra pagar, começa com 

essa coisa que também não existe... repartição, é uma coisa que pra mim 

não existe. Sabe o que é repartição? Na previdência é os ativos sustentarem 

os aposentados, então por isso tem que ser cinco a um, talvez por uma 

questão matemática, porque se cinco contribuem, ele contribui com 10% a 

firma com mais dez, são vinte, segundo eles viram dá 100%, então dá pra 

pagar... mas não é isso, a previdência não tem nada com isso porque a 

sociedade tem que... tem que dar previdência pra todos, e aí se você pega... 

são cinco pessoas, e um aposentado em cinco numa firma, como é que 
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alguém pode se aposentar? Claro que não dá! Se um se aposenta, já fica 

quatro a dois. 

Chamo a sua atenção sobre isso, para o fato de que hoje as pessoas 

estão com uma expectativa de vida cada vez maior, e em contrapartida há 

cada vez menos crianças nascendo, o que tornaria essa questão ainda mais 

complicada. 

Exatamente. E aí como é que fica? E como é que fica o futuro? E quando 

você chegar à conclusão que só 20% da força de trabalho pode trabalhar, 

não precisa mais dos outros trabalharem, como é que vai distribuir dinheiro? 

Então o que adianta pensar na previdência desse jeito? Então vamos matar 

os que não estão trabalhando? (...) eu vi outro dia, um Secretário da 

previdência falar: “como é que eles se aposentam com 55 anos e continuam 

trabalhando? Ele não é doente, não é velho, não é idoso”, quer dizer, tudo no 

mesmo sentido, que ele ainda pode trabalhar quando se aposenta. Ora, pra 

ele então o que que é previdência? A previdência é pra sustentar os que vão 

morrer... isso pra mim não é previdência. E depois ele esquece de uma coisa 

importantíssima, que mesmo que a pessoa possa trabalhar, ainda possa ser 

muito útil, ele precisa dar lugar para outros, pros novos, pra nova geração... 

Observa-se que ele inicia dando a impressão que vai falar sobre a 

expectativa que tem para o seu futuro, mas logo em seguida encaminha o 

discurso para um outro lado, e volta à questão da falta de respeito com que é 

tratado o aposentado. Aproveito para perguntar o que ele acha a respeito da 

analogia que é feita entre pijama e aposentadoria: “Isso é preconceito, pra 

mim é preconceito, porque ele acha que vestir o pijama é ele continuar 

trabalhando e outro ficar lá de papo pro ar, é assim que ele encara, 

individualizado. Individualizado pode até ser verdade, não é?” 

Aqui ele toca em um ponto bastante importante sobre a generalização 

que normalmente é feita ao se tratar a aposentaria como sinônimo de “vestir 

o pijama”. Isto é o mesmo que dizer que todos os homens que aposentam 

estão condenados a ficar trancados em suas casas, sem qualquer tipo de 

atividade; sem qualquer perspectiva de vida no presente ou no futuro, o que 

de forma alguma se revela como verdade nas entrevistas aqui realizadas.  
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Outro ponto importante ressaltado no relato do senhor Roberto diz 

respeito à quantidade de tempo que se destina ao trabalho.  

... se eu continuasse trabalhando podia até ganhar mais, mas eu prefiro ficar 

aposentado, já é suficiente, pra que eu preciso...? Aí eu passo a pensar como 

o índio, aliás o índio (...) muita gente diz que o índio não quer trabalhar, não 

gosta de trabalhar, mas na verdade é que ele só trabalha pra aquilo que ele 

precisa, se tem dinheiro pra viver hoje, pra que precisa trabalhar pra amanhã 

também? Amanhã eu trabalho por conta de amanhã, depois de amanhã eu 

trabalho por depois de amanhã, por que você tem que trabalhar por amanhã 

e depois de amanhã? Então, ele.. como é que fala mesmo, que o índio é... 

indolente... falam indolente, mas não é indolente não, porque quando você dá 

um trabalho pra ele, que precisa ser feito, não há branco que agüente, ele 

agüenta, ele faz o que precisa ser feito, ele faz se precisar, barrar água, 

qualquer coisa, ele passa dez horas, cinqüenta horas trabalhando sem 

problema nenhum. Agora, o problema é que fica... (silêncio)  

Com isto ele dá a dimensão do quanto muitas vezes se investe mais 

tempo no trabalho do que seria necessário. Esta é uma observação coerente 

com o que afirma Domenico de Masi em seu livro Desenvolvimento sem 

trabalho: 

... em quase todas as empresas continua vigorando ainda uma 

mística quantitativa do trabalho segundo a qual um subordinado 

é tanto mais valorizado quanto mais horas extras, gratuitas, de 

serão, sacrifica ao frenesi do próprio chefe; o qual, por sua vez, 

se esforça cada tarde em inventar alguma nova e urgente tarefa 

somente com a finalidade de reter os próprios subordinados 

para além do horário contratado. Enquanto isso, os 

recém-contratados são cinicamente iniciados nessa grande 

farsa cuja norma informal propõe que sua futura carreira 

depende justamente da disponibilidade em prolongar sua 

permanência diária na empresa. Inaugura-se, assim, um círculo 

vicioso fazendo com que quanto maior o número de horas que 

um empregado passa na firma, tanto mais estranho se torna 

para sua família e para seus amigos. Assim, ele acaba por 

sentir-se à vontade somente entre as paredes de seu próprio 
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escritório e tende a nele permanecer por mais tempo. (Masi, 

1999, p. 48) 

Segundo o autor, pode-se perceber a existência de uma cultura que 

valoriza que se destine um tempo ao trabalho maior do que o necessário, 

mesmo que o objetivo final não seja o financeiro, na medida em que nem 

sempre são pagas as horas a mais trabalhadas. Há portanto um outro motivo 

implícito que faz com que seja necessário esse “tempo a mais” que é dado 

ao trabalho, e é justamente sobre isso que fala o senhor Roberto. Nota-se 

que existe no seu relato uma necessidade de justificar o desejo de trabalhar 

apenas o necessário para se manter, preocupado com o que em geral as 

pessoas pensam sobre isso. A comparação feita com o índio – que é 

chamado de indolente por ter essa dinâmica de vida em relação ao trabalho 

– indica que é exatamente isso o que pode ocorrer também ao homem que 

trabalhe apenas o tempo que julgue necessário, ser chamado de indolente 

ou preguiçoso. Dentro desse panorama, imagine-se o que pensar do homem 

aposentado e que resolve aproveitar seu tempo livre para atividades outras 

que não o trabalho. 

Ainda assim, o senhor Roberto se permite continuar investindo o seu 

tempo na associação e na tentativa de, como ele mesmo disse, arrumar o 

passado, mas de forma a que possa “... ser mais feliz mais pra frente, porque 

eu sou sempre feliz (gargalhada)”. 

 

A família 

 

A entrevista com o senhor Luiz foi realizada na Associação de 

Aposentados. Logo que cheguei, ele me perguntou qual o curso eu estava 

fazendo. Respondi que era Gerontologia e estudava o envelhecimento. Ele 

riu, e disse que era por isso que eu queria entrevistar os aposentados, “que 

eram tudo velhos”. 
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A ambigüidade está presente em todo o seu relato. Ele começa por 

exemplo falando da sua relação com o trabalho: “Eu gostava, sim, gostava 

bastante. Minha relação era que a gente saía no fim do dia, pelo menos, 

como se diz, com o dever cumprido, não só salário...” 

Adiante, sobre a relação que tinha com a empresa ele diz: “Eu gostava 

mas não morria de amores, não!” 

Observa-se que ele começa dizendo que há uma compensação com o 

trabalho que vai além da questão financeira, mas ao mesmo tempo queixa-se 

bastante da função que exercia. Foi Caixa de agência por bastante tempo, e 

embora no final já estivesse bastante cansado da rotina exigida pelo tipo de 

trabalho, não procurou mudar, vendo na aposentadoria a única saída. Ao 

contrário do senhor Pedro, o senhor Luiz é bastante resistente a mudanças: 

não gostava quando era transferido do seu local de trabalho, nem mesmo 

para trabalhar num guichê que fosse ao lado do seu. A simples mudança de 

gaveta já era o suficiente para incomodá-lo. Esta postura metódica impediu-o 

de manter maior contato com seus colegas, fato que ele cita como uma falta 

que sente hoje. 

... eu me arrependo agora de... de não ter ficado, por exemplo, chegava na 

hora de ir embora, seis horas, na hora de sair, eu já ia embora direto para 

casa, e eu deveria ter mais contato fora da empresa, e isso é uma coisa que 

eu me arrependo hoje! A turma ia tomar um aperitivo depois, eu não ia, eu ia 

embora direto. Então essas coisas, hoje, eu me arrependo de não ter feito, 

ter mais extra, extra empresa, quer dizer, fora da empresa. Mas fora isso me 

dava muito bem com todos, e eu acho que todos se davam muito bem 

comigo. 

A rotina do trabalho se estende também para a vida pessoal, e impede 

que ele tenha atividades de lazer, mesmo com pessoas ligadas ao espaço 

profissional, mas isso, ao invés de lhe dar prazer, ao contrário, parece ser 

mais uma medida de segurança por achar as mudanças ameaçadoras. 

Quando lhe pergunto se pensava na aposentadoria enquanto trabalhava, ele 

responde: 
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Eu começava a pensar que não chegaria, eu achava muito distante, e de 

repente apareceu! Então eu não pensava muito. Aí quando chegou no fim 

quase, pra aposentar, aí eu estava contando os dias. Estava cansado, era um 

serviço meio braçal, porque eu trabalhava na casa forte, então não podia ter 

contínuo, não podia ter auxiliar, a gente tinha que carregar inclusive saco de 

dinheiro, e começou a cansar e aí eu já estava contando os dias prá... trinta 

anos trabalhando com valores, então estava começando a pensar já em... 

inclusive eu não esperei trinta e cinco anos, quando deu trinta anos eu saí. 

Saí, mas atualmente a gente faz mais coisas do que antes, porque... ajuda 

um, vai buscar um, vai levar, vai comprar, vai buscar... então você não pára 

em casa. 

O trabalho repetitivo, na verdade aparece no seu discurso como algo 

ruim, mas ainda assim ele fica. Apesar de dizer que não gosta de mudanças, 

a rotina é algo que lhe cansa e desagrada, ou seja, na verdade a 

permanência sempre no mesmo espaço é mais por uma questão de 

segurança do que por uma possível identificação com o tipo de atividade 

desenvolvida. Portanto, aposentar e ter um tempo para si se apresenta como 

uma grande mudança, para ele ameaçadora, tanto que ele começa a 

preencher de novo o seu tempo com atividades rotineiras para a casa. 

Esta é uma característica que se apresenta em todo o seu relato, na 

medida em que o trabalho passa a preencher todos os espaços de tempo 

livre que ele tenha. A viagem de fim de semana para a chácara, também se 

transforma em atividade de trabalho. 

Eu tenho uma chácara lá em Indaiatuba, então eu vou lá, cuido, faço quase 

serviço de caseiro. Mas isso é bom prá cabeça. Corto grama, faço todo o 

serviço... planto, então... e faço pagamentos, coisas nossas de casa, que não 

é pouco! Toda hora banco, é isso, é aquilo, depois fico com minha filha, 

minha mulher, então, você vai e de repente o dia já passou, você nem 

percebe. É só isso daí (...)se não fossem essas atribuições pequenas que a 

gente tem... eu até voltaria a trabalhar de novo. 

O excesso de atividades aproxima-se de um processo de compulsão 

inconsciente, na medida em que ele apesar de queixar-se do acúmulo de 

coisas para fazer – mais até do que fazia na empresa – utiliza expressões 

como “é só isso daí” ou “atribuições pequenas”, minimizando a carga 
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excessiva de atividades a que se impõe. Não percebe o quanto as atividades 

que faz na chácara ou em casa para a família também são um outro tipo de 

trabalho; servem de resistência para não permitir que ele entre em contato 

com o desejo de ter um tempo livre que possa usar para ele, onde possa 

descansar. 

Este desejo que existia no tempo em que trabalhava, fazia com que a 

aposentadoria se apresentasse como um tempo em que ficaria livre das 

obrigações, um tempo em que poderia ter mais controle, mas o que se 

observa é que na realidade não foi bem dessa maneira que as coisas se 

sucederam. A aposentadoria, que em princípio é um ganho, pode também 

ser uma armadilha dependendo da maneira que se use o tempo livre 

adquirido com ela. 

O ganho é você ter pelo menos liberdade, se você quiser: “olha, eu vou pra 

lá, vou pra cá!” Eu acho que você estando na ativa, você está preso, 

praticamente, tem que ficar pedindo, você tem um negócio pra resolver, 

precisa ficar pedindo, isso é uma coisa que eu não gostava de fazer. Então, 

como aposentado você é uma pessoa livre. Hoje eu vou até Santos, pego o 

carro e vou! Você trabalhando já não pode fazer isso. Porque não é bem o 

trabalho que... é a obrigação. Tem horário você tem que estar lá, oito horas 

da manhã, e uma hora sai pro almoço, depois quinze minutos tem que voltar, 

depois sai... isso que eu realmente não gosto! Se eu puder... eu pude evitar, 

eu saí por isso. O trabalho, às vezes eu trabalho mais pros outros, 

praticamente, do que trabalhava na empresa. Na empresa eu contava 

dinheiro sentado. Agora não, é vai buscar, vai levar, como eu te falei, né! A 

mulher fala: “vem me buscar, vai me levar, leva tua filha não sei aonde que 

ela tem que fazer isso..., tem que levar no médico”. Então, é mais atribuição, 

praticamente, do que quando eu trabalhava, trabalhava seis horas. 

O fato de trabalhar muito para os outros, com uma carga horária maior 

do que a da empresa, é uma queixa, mas é também a solução encontrada 

para livrar-se do tédio de viver um tempo que ele não sabe como preencher 

de outra forma. Isso fica claro quando fala sobre a sensação de aposentar. 

Foi um sossego, um sossego. Uma que você fica sem chefe, você fica livre, 

praticamente... e no começo foi, foi ótimo, mas... chega um ponto em que 

você começa também... já... a cansar desse... no dia que eu não faço nada, 
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tem dia que, como segunda-feira, que eu fico em casa, eu fico desesperado! 

Poxa, eu perdi um dia à toa, quer dizer, um dia é um dia, isso pra mim tem 

um valor muito grande. Então eu tenho que fazer alguma coisa de... 

consistência, coisa útil. Não pode ficar à toa. Então isso me aborrece quando 

eu não faço alguma coisa, tem que fazer.” 

Para ele, fazer alguma coisa de consistência, ou coisa útil, significa 

trabalhar, tanto na empresa como para outras pessoas como tem feito. 

Pergunto, portanto, se em algum momento ele considera a aposentadoria, e 

o conseqüente afastamento do trabalho, uma perda. 

Eu acho que sim... me sinto mais, parece que um pouco inferior (...) Inferior 

aos da ativa. Inferior entre aspas, né! ... Parece que a gente é incapacitado 

para certas coisas, dá impressão... Mas ao mesmo tempo, eu vejo que, o 

pessoal que tá trabalhando agora ... um atendimento, no caso, no guichê. Eu 

na época em que trabalhava, atendia trinta pessoas em pouco tempo. Agora 

você fica num guichê pra ser atendido, duas pessoas, você fica uma hora. 

Poxa, com todo equipamento, computador, com todas as coisas, na época 

não tinha nem maquininha de calcular, tinha que fazer cálculo de juros na 

mão. E atendia! Tinha que tirar impressão digital, tinha que dar visto em 

firma, conferir firma. Agora não! O caixa, ele atende... só passa na máquina, 

atende, passa no computador, e demora dez vezes mais do que eu fazia 

antigamente. Então, é como eu te falei, eu me acho assim inferior entre 

aspas, mas ao mesmo tempo... eu me acho superior, porque eu falo, naquela 

época não tinha nada, e eu atendia... um exemplo, mas tem vários; eu 

atendia trinta pessoas, quarenta pessoas, enquanto que agora eles atendem 

três, quatro. 

Com este depoimento fica mais fácil entender o porquê da sua busca 

constante ao trabalho. Ele tem necessidade de sentir-se útil para, como disse 

logo no começo do seu relato, ter a sensação do dever cumprido. Daí a 

tendência a exagerar quando se refere à pouca qualidade do atendimento 

por parte dos funcionários que estão hoje na ativa, numa tentativa de diminuir 

o sentimento de inferioridade que surge no momento em que se aposenta e 

deixa de fazer parte do mundo do trabalho. Da mesma forma, ele procura 

supervalorizar o seu desempenho em relação aos colegas que trabalhavam 

com ele, sentindo-se traído quando isso não era de alguma maneira 
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reconhecido, afinal, não ter reconhecido o seu esforço exagerado em relação 

ao trabalho é o mesmo que não ver legitimada a sua utilidade. 

... às vezes trabalhava em três guichês ao mesmo tempo. Não era obrigação! 

Não era obrigado e não era obrigação minha! Mas às vezes eu via que a 

pessoa saía, o guichê era livre, então eu atendia sim. E eu de não tomar 

líquido, de não ir no banheiro, eu peguei uma artrite reumatóide e uma 

infecção na bexiga. Fiquei nove meses de licença médica. Ficava um mês, o 

médico prorrogava, mas eu fiquei quase paralítico mesmo. E... aí depois de 

seis meses, me chamaram e falaram: “o senhor vai perder a função porque, 

depois de seis meses que a pessoa fica afastada perde a função” e eu falei: 

“poxa, mas eu perdi a função em cumprimento ao trabalho”, o que foi 

realmente. Não quero jogar a culpa em cima de ninguém. Porque eu não saía 

do guichê para nada, aí eu perdi a função. Aí depois voltei, fui trabalhar no 

setor de compensação (...) aí me deram a função de novo. Mas eu fiquei 

chateado quando perdi a função. Não tanto pelo dinheiro, porque meu salário 

já era alto, e a função era pequena. O salário então não tinha problema. Mas 

eu fiquei magoado com isso. Eu falei: “poxa, eu trabalhei e perdi a função 

porque fiquei doente?” Isso é uma mágoa que eu tive também da empresa. 

Bom, isso faz parte da regra, né? Fazer o quê? 

Percebe-se que ele faz questão de chamar a atenção para o fato de 

trabalhar além da sua obrigação, fazendo um serviço que não era seu, não 

tendo tempo sequer para ir ao banheiro ou beber água. Mas quando eu 

questiono se ele acha que houve um investimento maior do que o necessário 

ao trabalho e à empresa, ele responde: “Maior eu não digo, mas eu cumpri 

com a minha obrigação.” 

Mais uma vez ele se mostra ambíguo, pois num primeiro momento ele 

diz que além do seu trabalho, fazia também o que não era obrigação sua. 

Ambíguo mas não contraditório, afinal, o acúmulo de tarefas é visto por ele 

através de um referencial simbólico, como algo natural e necessário para que 

possa sentir-se útil. 

Outra questão que vale a pena ressaltar no seu relato diz respeito à 

questão financeira. Ele mesmo diz que tirarem a sua função de Caixa não 

representava uma perda significativa em termos financeiros, já que sua 

remuneração era na época bastante alta. A perda, portanto, se dá no nível 
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simbólico, na medida em que era pelo exercício dessa função que ele dava 

um significado de utilidade à sua vida: “É como você tirar uma taça de uma 

pessoa. Não o cheque, a taça!” 

Chamo a atenção para isso porque ele, ao explicar o motivo de não 

aproveitar o tempo livre com atividades de lazer, sempre se justificava pelas 

dificuldades financeiras. Porém, tendo a complementação de salário, ele não 

teve rebaixamento do padrão de vida anterior à aposentadoria, como ele 

mesmo afirma: “Não houve perda. Houve perda de... não chega nem a 10%, 

porque eu pagava a Fundação” (que complementa o salário na 

aposentadoria). 

Ou seja, não há justificativa para o cenário que ele cria, de 

impossibilidade de qualquer atividade que não seja trabalho, por conta da 

falta de dinheiro.  

Lazer agora tá meio difícil, por causa do dinheiro, né? Não sei se você está 

sabendo, faz mais de cinco anos que não se tem reajuste, realmente, 

reajuste. Então, é uma dificuldade. Nem viagens pequenas não dá para fazer, 

você fala, vou gastar gasolina, não sei o quê, paga uma conta de luz, 

telefone, e você deixa de fazer essas pequenas coisas, que seriam, uma 

viagem para o interior mesmo. Tá muito difícil agora. Praticamente lazer é ver 

televisão em casa... ou ir na casa de um amigo bater um papo, tomar uma 

cerveja ou coisa assim, lazer é difícil. Teatro não tenho ido, cinema faz anos 

que eu não vou. É isso aí. 

A falta de reajuste a que ele se refere atinge também os trabalhadores 

da ativa, que também não recebem aumento há vários anos com base na 

política de salários do governo atual. Isto, evidentemente, exige o corte de 

gastos, principalmente na classe média, da qual ele faz parte, mas  de forma 

alguma seria um impedimento no nível em que ele relata. Além disso, já fazia 

parte do seu estilo de vida, antes da aposentadoria, não ter atividades de 

lazer. 

Fazia viagens, litoral, ia lá para a chácara... Cinema, de vez em quando, 

muito pouco, porque... tinha uma dificuldade você ir até em cinema 

atualmente, não tem onde parar... meu fim de semana era Indaiatuba 
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mesmo, chácara! Cuidando de chácara, com minha mulher, minha filha, fora 

isso, tudo normal. 

Se naquela época não havia falta de dinheiro, a justificativa residia em 

fatos cotidianos como a dificuldade de estacionar o carro; a alternativa 

acabava sendo ir cuidar da chácara, ou seja, trabalhar. 

Embora ele hoje relate a grande quantidade de atividades que lhe são 

solicitadas pela família, a sua vida na realidade se mostra parada e sem 

movimento. Nada muda, nada se transforma; vive hoje da mesma forma que 

vivia quando trabalhava e se recusava a mudar de lugar. Não existe nele 

uma característica de buscar o novo. A inércia, que para Simone de Beauvoir 

representa a morte, para ele significa segurança. E a justificativa é sempre a 

mesma, a falta de dinheiro. Note o que ele responde quando pergunto se 

freqüenta algum programa destinado à terceira idade: 

Não, porque a gente vai empurrando com a barriga, né! Vamos deixar... pro 

mês que vem... inclusive minha cunhada falou: “por que você não faz um 

curso de pintura? Você desenha bem, e tal...” Eu falei: “ah, deixa acertar 

primeiro a parte financeira”, porque a parte financeira, eu não acreditava, mas 

a parte financeira é praticamente quase tudo, viu! Quase tudo! Você precisa 

de dinheiro pra tudo, até pra parar o carro num estacionamento você precisa 

de dinheiro. Eu recebo o meu pagamento, vamos dizer, um e quinhentos, por 

exemplo, eu devo um e seiscentos no cheque especial, quer dizer então... 

estou assim, vai empurrando com a barriga, e tudo depende do bendito 

dinheiro. Parece incrível, não? 

E aqui há um outro fator bastante curioso. Ele não vai aos programas 

mas indica para que sua esposa vá: “... inclusive eu falo pra minha mulher, 

‘por que você não vai fazer?’” 

Uma incoerência, já que não há dinheiro suficiente para este tipo de 

atividade na família? Em princípio parece que sim, mas na verdade existem 

dois fatores que devem ser analisados. Primeiro que, como vimos, para ele 

esse tipo de atividade não representa algo “consistente e útil”. E segundo 

que sendo o homem o responsável pelo sustento da casa, como ele mesmo 

disse, esse tipo de atividade acaba sendo mais destinado às mulheres. 
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Pergunto o que ele acha da expressão “vestir o pijama” para se referir 

aos aposentados. Da mesma forma que o senhor Roberto, ele acha que 

alguns homens realmente agem dessa forma, mas que não se pode 

generalizar, e que este não é o caso dele. 

Eu acho que não é pra todos, isso. No meu caso aqui, eu não vesti pijama 

(ri). Eu continuo a mesma coisa, só como te falei, não tenho obrigação de 

horário, e não ganho salário; ganho salário só de aposentado, mas não 

ganho outro salário. Fora isso... continua, pra mim, no meu caso, a mesma 

coisa. Ou como eu te falei, até mais. Só não tenho aquela obrigação. 

Obrigação, compromisso, coisa que eu não gosto, não gosto de 

compromisso. Por exemplo, nem pra ir... um amigo meu fala assim: “tem um 

churrasco, domingo, em tal lugar’, a semana inteira eu fico com aquilo na 

cabeça, como se fosse uma obrigação. Por que? Porque eu tenho obrigação 

de ir. Eu gosto de chegar assim, “olha, eu passei na casa de fulano agora de 

manhã tem um churrasco, vamos lá?” Aí é outra coisa. Agora se falar pra 

mim, “tem um jantar”, esse jantar... eu fui a um jantar ontem, esse jantar 

estava há uma semana na minha cabeça, porque tinha que ir lá. Eu tenho 

que ir, e aquilo ficou na minha cabeça. Eu fui, quando chegou lá foi ótimo, 

mas, fiquei a semana inteira com aquilo na cabeça. Então, é como te falei, 

esse negócio de vestir o pijama, eu continuo a mesma coisa, só muda, 

graças a Deus, eu não ter obrigação. Às vezes eu tenho vontade até de voltar 

a trabalhar e fazer alguma coisas, mas quando penso que eu tenho horário, 

que eu  vou ter horário...  

Será que para ele as atividades de lazer e descanso significam o 

mesmo que vestir o pijama? Parece que sim, e isso de certa forma aparece 

quando ele se refere à angústia que sente às segundas-feiras em que não 

tem o que fazer. Não pode viver o ócio sob a custa de receber o estigma da 

inatividade, e talvez isso explique a sua atitude compulsiva de exercer um 

excesso de atividades para a família. Atitude que na realidade representa 

uma total ausência de movimento na sua vida, na medida em que ele não 

tem domínio do tempo livre que deveria ser seu: “...eu estou praticamente 

parado, esperando, de ‘stand by’, como se fala. Tá ligado mas não...” 

Está ligado mas não em funcionamento, assim é com os aparelhos 

eletrônicos, da mesma forma que tem sido na rua rotina diária. 

Ainda assim, ele termina o seu relato dizendo: 
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... a aposentadoria, como eu te falei, não mudou em nada, está ótimo. Se eu 

tivesse os reajustes normais, mesmo os reajustes pequenos, das inflações 

que eles dizem que é, que não é! Já ajudava. Fora isso, tá tudo bem, tudo 

mal. 

 

Novamente, o que parece ser contraditório, na verdade não é. Ao dizer 

que nada mudou, não parece ter mudado mesmo, no sentido em que ele 

também durante a vida profissional não se permitia o movimento, 

vislumbrando como única saída para o tédio da rotina no trabalho, a sua 

aposentadoria. Assim, tudo está bem na medida em que continua se 

sentindo útil pelas tarefas que desempenha para a família. Mas tudo está mal 

porque este não é o seu desejo verdadeiro. 

 

 

A varanda 

 

Chego para a entrevista e o cenário que a mim se apresenta é uma 

varanda espaçosa, cercada por grades, vazia com apenas uma cadeira em 

um canto. Nela está sentado um homem idoso, que ao me ver chegando, 

levanta e vai para dentro de casa. Toco a campainha e ele vem atender. Era 

o próprio senhor João. Não entendi por que não quis que eu o visse sentado 

na cadeira. Somente no decorrer da entrevista pude entender o motivo do 

seu gesto.  

Na sala, onde conversa comigo, já começa a falar sobre a sua vida 

profissional através de queixas. 

Bom, o trabalho pra mim foi bem. Mas trabalhei muito, trabalhei sábado, 

domingo de graça, a Caixa não pagava, sábado e domingo. E eu trabalhei 

muito (...) E tinha um colega lá (...) ele não fazia nada, deixava tudo nas 

minhas costas, e eu fazia todo o serviço dele. 
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E logo em seguida diz: “Quanto ao serviço pra mim, foi bom graças a 

Deus, até hoje não tenho queixa, porque a empresa pra mim, criou os meus 

filhos, isso aí.” 

A ambigüidade na sua fala revela uma confusão de sentimentos em 

relação à empresa, pois embora tenha se sentido explorado, ainda assim tem 

a idéia clara de que foi por meio desse emprego que pôde sustentar a 

família, mostrando a importância simbólica que tem o trabalho para o 

homem. É difícil para o senhor João ter uma postura crítica sobre a empresa, 

o que deixa as suas opiniões em relação a ela sempre entre dois pólos 

contraditórios. “Quanto à empresa, eu não tenho queixa dela. Tenho queixa 

assim, desse... que não pagam alimentação, não sai os processos, demora, 

aí é uma bagunça.” 

Ele fala de uma maneira como se não fosse a empresa a responsável 

pelos atrasos aos quais se refere. É como se ela na verdade fosse duas, ou 

tivesse “personalidades” diferentes, uma boa e outra ruim dentro de um 

mesmo espaço. Uma mãe e outra madrasta. 

A idéia da empresa como extensão da família se observa também 

pela quantidade de vezes que ele cita o irmão e o sobrinho que trabalhavam 

com ele. 

Eu trabalhei muito, inclusive tá o meu irmão também lá, meu sobrinho (...) eu 

era serralheiro, lá. Eu consertava cofre, móveis de aço, mesa, cadeira, essas 

coisas tudo. E, saía muito, eu ia viajar muito pro interior também, junto com 

meu irmão, depois passei a ir sozinho, e assim por diante. 

As relações sociais, no caso dele, são todas também intermediadas 

pela empresa. O mundo particular está restrito e misturado ao mundo 

profissional: “... fora a gente não tinha amigo. Só dentro da Caixa. Era bom.” 

Ter a vida restrita ao espaço público do trabalho, na aposentadoria 

tornou-se um dificultador para que estas relações se mantivessem. 

Reencontra os amigos eventualmente quando vai receber o salário.  

... vou lá, passeio, vou receber, vou lá na oficina. Apesar que na oficina não 

tem ninguém, só tem um que ficou no meu lugar quando eu aposentei, 
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pegaram um da limpeza, sabe. E ficou no meu lugar, ensinei ele uma porção 

de tempo, e ele está sozinho lá. Eu sempre vou lá, tomo café, como bolacha, 

converso com os colegas, todos os colegas que eu conheço se eu vejo eu 

converso, paro... 

As relações além de serem apenas com pessoas que trabalhavam 

com ele, também se davam apenas dentro do espaço físico da empresa. Isto 

faz com que o seu lugar de reconhecimento seja o espaço do trabalho, e não 

a sua casa. Dessa forma, a aposentadoria torna-se bastante penosa uma vez 

que retira dele a possibilidade de estar no único lugar que ele conquistou 

como seu. Voltar para casa é não identificar-se com este novo espaço, que é 

da mulher e não dele, e o que lhe sobra é a varanda: 

Bom, minha vida é... não trabalho, nunca trabalhei depois que aposentei. Fico 

aí sentadinho, às vezes faço algum servicinho aí, mas muito, muito pouco. 

Graças a Deus a aposentadoria pra mim tá boa, não tá lá boa, boa demais, 

mas dá pra viver, porque a casa já tá paga, então dá pra viver. Aposentadoria 

pra mim tá boa, só que não, não sai pescaria pra mim (ri) O meu... o meu 

mal... é só ficar sentado lá naquela cadeira, o dia inteiro! (aponta para a 

cadeira que fica na varanda, onde estava sentado quando eu cheguei) E 

brigar com a mulher, bastante, né. Se nós não brigamos não... não tem...” 

A aposentadoria representa ao mesmo tempo uma coisa boa e outra 

ruim. Boa porque se sente tranqüilo por ter uma renda suficiente, embora em 

outros momentos ele se queixe bastante disso, e ruim porque não há mais 

um espaço que possa ocupar além da varanda, nem sabe como preencher o 

tempo livre, na medida em que não busca atividades com que possa se 

ocupar. Mesmo a pescaria que ele admite como sendo a sua única forma de 

lazer, é algo que ele “espera aparecer”. O trabalho também se apresenta 

como um desejo, mas não há sinal de que seja com o objetivo de 

complementação de renda, e sim para ter um motivo que o faça sair de casa: 

“... eu gostaria de ter um servicinho assim bom, leve, e com produção né. Pra 

distrair um pouco, porque é ruim ficar o dia inteiro aí sem fazer nada.” 

Ainda assim, ele não tem uma atitude que possibilite reverter esse 

quadro e também fica esperando que esse trabalho apareça; o que torna a 

sua vida monótona e sem movimento.  
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Diante desse cenário, a relação com a mulher se mostra bastante 

complicada,  e ele deixa transparecer o quanto o fato de ele estar dentro de 

casa a incomoda; passa a ser um intruso num ambiente que é dela. “... a 

mulher já está cheia de ficar comigo aqui, viu.” 

Neste momento, ela que está presente, pergunta para mim se sou 

casado. Mesmo sem entender o porquê da pergunta naquele momento, 

respondo que não. Ela então diz: “Não faça essa besteira!” 

O que mostra uma maneira de provocá-lo, da mesma forma que num 

outro momento ela se dirigiu ao senhor João e disse: “Fala pra ele que você 

dá trabalho que nem criança! Eu que preciso dele e tenho que tomar conta 

dele.” 

Este fato de ela entrar algumas vezes no meio da entrevista, é 

também um sinal do quanto ela não deixa espaço para ele dentro de casa. 

Mesmo eu tendo pedido que ficássemos eu e ele a sós, ela de onde estava 

procurava ouvir o que ele falava, e vez ou outra, respondia por ele, até que 

aos poucos foi entrando na sala e sentou-se ao nosso lado, impondo-se a 

ele, mostrando um poder que naquele espaço é dela. Em momento algum 

ele pediu que ela se retirasse. 

Outro fato chamou a atenção. Enquanto estávamos na sala, percebi 

que as pessoas – ao passarem na rua e verem a cadeira vazia, procuravam 

por ele. Quando o viam, sorriam e davam adeus. Esse gesto me fez pensar 

que ele já era parte daquela paisagem, e que a sua ausência poderia ser um 

sinal da sua morte, afinal, aposentado desde 1984, há dezesseis anos ele 

ocupava este único espaço que lhe sobrou. 

É muito triste o modo como ele vai se referindo à sua vida. O que se 

apresenta para mim é um corpo sem brilho, sem vida, mais parece uma 

sombra daquilo que pode ter sido um dia. Pergunto a ele se considera 

aposentar a mesma coisa que estar velho. 

Eu não. Eu não me considero velho até hoje, e nem vou me considerar. Os 

outros acham, mas eu não acho (...) Velho é na idade, na aparência, isso aí é 

velho, mas não que... velho porque tá com uma roupa velha, ou uma roupa 
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rasgada. Não, velho é na aparência, chegou a idade né, então vai 

modificando a fisionomia da pessoa. Então isso aí, não é que eu ache 

velhice, eu acho a idade que chegou né... (silêncio) eu não gosto, os outros 

quando me chamam de velho, eu falo “velho é o teu passado”.  

A velhice é para ele uma característica externa que se mostra no 

corpo. Dessa forma é mais fácil ao outro ver o seu envelhecimento do que a 

ele mesmo, na medida em que o que se apresenta ao mundo é apenas o 

tempo externo, pelos sinais do corpo; e não o tempo interno ao qual apenas 

nós temos acesso, pelas nossas lembranças daquilo que já vivemos. Este 

tempo interno, com sua característica individual, representa a possibilidade 

de resgate e interpretação de um tempo passado, que sendo interno não se 

apresenta ao mundo. É nele que estão juntos o velho de hoje e o jovem do 

passado, formando uma unidade que torna difícil a alguém se reconhecer no 

papel de velho. Observa-se que o senhor João diz que os outros acham que 

ele está velho, mas ele não. Diante desta perspectiva, velho é sempre o 

outro! 

Um fato curioso. Percebo que a mulher sempre que se refere a ele, o 

chama de “velho”, numa atitude mais rotineira do que provocativa. 

Pergunto a ele se havia uma preocupação com a aposentadoria 

enquanto estava trabalhando, ou se era algo distante em que não pensava a 

respeito. 

Pensava, pensava bastante. Até, inclusive quando foi pra me aposentar 

faltava um dia, eu fui buscar esse dia pra aposentar, aí na Cometa, né, que 

não registrou. Eu fui lá, registrou, e aí aposentei, mas eles não queriam, eles 

queriam que eu ficasse, ganhando aquele pé na cova que falam, e... eu não 

quis. Eu fiquei com medo daquilo - que o governo ia fazer, sessenta e cinco 

anos..., aí eu ia puxar muito mais anos, então aposentei com trinta anos de 

serviço, não quis nada, nada. Eu ficava com medo, então eu não aceitei pé 

na cova deles, serviço autônomo, nada, nada. 

O termo “pé na cova”, que designa o auxílio que era dado um tempo 

antes da aposentadoria, mostra-se carregado de um simbolismo negativo ao 

apontar o aposentado como alguém que já estivesse à beira da morte. 

Pergunto a ele o que acha sobre isso. 
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Não sei, esse nome tá meio fora de mão, por que pé na cova se é... se o cara 

vai aposentar só... por idade (...) Eu não acho legal esse nome aí, pé na cova 

(...) pra pegar mais cinco anos. Por que? Eu não quero, vou nos trinta 

mesmo. 

Apesar de citar o risco de mudanças na previdência que poderiam 

prejudicá-lo, a atitude de não aceitar esse benefício mostra também uma 

oposição a se enquadrar num termo discriminatório e preconceituoso, da 

mesma forma que vestir o pijama. 

Isso aí é lenda, ou é inveja, ou sei lá... o pijama todo mundo põe pra dormir, 

vai pôr o pijama, vai dormir. Vai pôr o pijama porque ele acha que aí não vai 

fazer mais nada, vai só dormir (...) Eu não concordo (...) nesse palavreado aí, 

o cara acha que o cara não vai fazer mais nada, vai só dormir. Então vai pôr 

o pijama... é isso aí (...) ficar em casa e só dormir (...) às vezes o outro lá diz: 

“ah, o paletó de madeira”. Paletó de madeira ele acha que ele já vai morrer 

(...) é bastante desrespeito, porque a pessoa devia falar “oh, você vai 

aposentar, tudo bem, então aproveita, vai pro sítio, vai pescar...” não! “porque 

aposentado já tá velho, vai pôr o pijama, paletó de madeira...” é tudo 

desrespeito isso aí. 

Este relato do senhor João aponta para o que vimos anteriormente 

sobre a existência de uma cadeia de idéias que evidencia a relação entre 

aposentadoria, velhice e morte. As suas palavras mostram a percepção dele 

sobre a pressão social  para que após aposentar passasse a ter uma vida 

desprovida de qualquer tipo de atividade que não fosse sentar e esperar a 

morte. Embora esta seja uma situação que o deixa indignado, é dessa 

maneira que ele está vivendo a sua aposentadoria há dezesseis anos.  

Sendo assim, pode-se dizer que o senhor João é um exemplo de 

“homem de pijama”, na medida em que esta metáfora faz referência à roupa 

que se usa para dormir, não pela vestimenta em si, mas com o intuito de 

expressar um modo de vida de passividade e ausência de movimento, que 

descarta a possibilidade de busca daquilo que se deseja; quando é possível 

perceber o desejo.  

Percebe-se, neste caso, o quanto a mulher também participa desse 

processo ao exercer um poder de pressão que reforça o estilo de vida 
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adotado por ele para viver a aposentadoria. Ficar dentro de casa significa 

estabelecer uma relação de brigas; mas ele também não pode sair, devido a 

limitações físicas que ela apresenta. 

Não dá (para sair), porque a mulher não pode andar, sabe? Ela não pode 

sair, que ela fez essas operações aí, então ela ficou meio travada; então ela 

não pode ficar sozinha, senão ela cai, né. 

O espaço que lhe resta é a cadeira na varanda, símbolo de uma vida 

também limitada, onde a ausência de movimento se mostra até mesmo em 

relação à situação financeira a que ele tanto se refere no seu relato. Ele 

reclama do valor da aposentadoria, mas não sabe como funciona a 

complementação; da mesma forma que não sabe quem fornece a cesta 

básica que recebe. Com isso ele mostra uma postura passiva diante de 

assuntos que são relevantes. Não sabe e não procura saber, não há 

qualquer movimento que aponte para uma atitude de busca por algo que lhe 

interesse, da mesma forma que não procura a pescaria, apenas espera pelo 

convite que não chega. 

Enquanto isso o senhor João fica com a lembrança da empresa que 

representa uma família da qual ele não faz mais parte. E parece que a 

escolha entre mãe e madrasta pôde finalmente ser feita: 

... a empresa sempre foi boa pra mim, não teve queixa, como eu falei, ela 

criou os meus filhos, então eu não posso falar mal dela, é outra mãe, né! 

Nunca fui atormentado pela empresa em hipótese nenhuma. 

 

Tempo livre - a idéia de uma construção  

 

Os relatos destes homens apontam para questões simbólicas 

importantes na construção do imaginário masculino em relação à 

aposentadoria e ao envelhecimento. 

Percebe-se que entre eles, os que melhor estão lidando com o fato de 

estar aposentado são aqueles que durante a vida profissional já preenchiam 
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o tempo livre de alguma forma que não fosse qualquer tipo de trabalho. 

Devemos ressaltar, portanto, que o estilo de vida destes homens levou a 

uma construção que permitiu que esse período da aposentadoria pudesse 

ser vivido com mais qualidade; embora isso não tenha se apresentado como 

algo  programado por eles, uma vez que o início da vida do trabalho e o 

tempo livre da aposentadoria não apareceram com freqüência nas 

entrevistas como uma preocupação. Em lugar disso, é mais comum haver 

um certo cuidado com a estabilidade financeira, esta sim, uma questão que 

os preocupa às vezes logo cedo, no começo da carreira. 

Na verdade, esta construção se dá pelo tipo de atividades a que o 

homem se permite durante a vida. Aproveitar o fim de semana ou as férias, 

por exemplo, para fazer a manutenção da casa, significa ter o trabalho como 

forma de ocupar o tempo livre que poderia ser destinado ao lazer. Isso reflete 

na aposentadoria, porque a rotina estabelecida durante a vida é a rotina do 

trabalho. Tendo esse padrão, fica mais difícil usar o tempo de outra forma 

que não essa. É o que acontece ao senhor Luiz. Acostumado a ter seus fins 

de semana na chácara fazendo os reparos necessários, ele hoje, já 

aposentado, encara essa atividade como uma mistura de trabalho, lazer e 

ginástica. 

Eu faço... lá na chácara eu..., a turma fala: “você não quer andar no 

Ibirapuera?” eu falo: “poxa, o que eu faço na chácara eu chego em casa 

moído”. Eu tenho uns três mil metros lá, inclusive em declive... corto grama, 

rastelo, corto árvore, quer dizer... chego em casa todo dolorido. Então eu 

faço, toda semana, poderia fazer mais, né! Mas toda semana, sábado e 

domingo, ou sexta-feira, eu não paro, é a minha educação física. De vez em 

quando ia andar, bater papo lá no Ibirapuera, com os aposentados, mas é 

difícil. (Sr. Luiz) 

Percebe-se neste relato que existe uma espécie de queixa, na medida 

em que além da dor que promove, a atividade que exerce também o isola de 

outras pessoas. Ele deixa de ir ao parque e manter contatos sociais que são 

substituídos pelo trabalho rotineiro de fim de semana na chácara; da mesma 

forma que mantém essa mesma rotina a que ele se impõe durante a 
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semana, ao preencher seu tempo livre pagando contas em bancos ou 

dirigindo para a família.  

Em contrapartida, o senhor Raul durante os anos em que trabalhava 

na empresa esteve sempre envolvido em associações, trabalhos voluntários, 

grupos de teatro e atividades de lazer, onde aprendeu a lidar com o tempo 

livre de uma forma que, ao aposentar pôde sair de casa para cursar uma 

universidade e continuar freqüentando os lugares de antes, como concertos 

e teatros. Isso significa estar adaptado a esta nova etapa de vida, o que não 

quer dizer que tenha deixado de lado a atenção dada à família. 

Meus sobrinhos-netos quando vieram de São Carlos uma vez, ficaram aqui 

vários dias sozinhos comigo (...) e quando saí com eles eu saí pra ir à Praça 

da Sé pra mostrar a catedral, fui ao Largo de São Bento, fui ao Pátio do 

Colégio, fui ao Viaduto Santa Ifigênia, onde tem o “Paraguai” lá, né. Onde tem 

aquelas barracas, pra mostrar de lá o edifício da Light, o Teatro Municipal (...) 

eu não tenho filhos, mas me dou bem com meus sobrinhos, inclusive meu 

irmão mais novo morreu não faz nem dois anos, e eu sempre conversei com 

os filhos dele, entende? Inclusive coisas que o pai não conversava com eles, 

eu conversava. Então eles continuam... sexta-feira mesmo um deles passou 

aqui pra conversar comigo sobre os planos dele de comprar apartamento, ele 

está morando com a mulher dele faz dois anos (...) Então eu converso bem 

com ele. Ontem mesmo eu fui ao teatro, de lá eu fui na casa dele lá no 

Tatuapé, pra conversar com os dois. Eram dez horas quando cheguei lá, saí 

de lá já era onze e tanto. Então estou sempre ligado a eles, e me interesso 

pelo que estão fazendo. Ajudo no que posso. Minha sobrinha precisava de 

uma certidão de registro de imóveis, que fica lá na Vila Olímpia, eu falei: 

“pode deixar, você não tem tempo” – porque ela abriu um restaurante agora, 

mais lanchonete – “eu vou tirar pra você”. Fui lá, tirei, levei lá na lanchonete, 

fui conhecer a lanchonete dela. Então eu procuro ser útil também. Mas isso 

eu já fazia antes, desde o tempo de moço. (senhor Raul) 

A diferença entre os dois se dá na medida em que o senhor Luiz faz 

referência às suas atividades como obrigações que a ele são impostas, e que 

lhe tomam todo o tempo, enquanto o senhor Raul mantém as atividades em 

relação à sua família sem perder de vista o limite que faria com que deixasse 

de lado o tempo que na verdade é seu. 



 

 

106 

É importante ressaltar isso para que não se tenha a falsa impressão 

de que se defende aqui a idéia que a aposentadoria deva ser vivida apenas 

com momentos dedicados ao lazer, deixando de lado qualquer outro tipo de 

atividade.  

Essa idéia de construção nos remete a um outro fator importante que 

deve ser lembrado, que é a questão do movimento. Não se trata aqui de 

pensar no conceito de movimento apenas como o deslocamento físico de um 

ponto a outro no espaço, mas também como a possibilidade de aceitar as 

mudanças que permitam fugir da inércia a que se refere Simone de Beauvoir.  

O movimento dá uma nova dimensão ao tempo, e faz com que a vida 

seja vista como um processo de contínua transformação. Na sua ausência 

corre-se o risco de que não seja possível se adaptar a situações novas, como 

a aposentadoria e o próprio envelhecimento. O hábito e a rotina, aceitos 

como uma idéia de segurança e estabilidade, podem ser na verdade grandes 

armadilhas, na medida em que roubam qualquer possibilidade de novas 

descobertas.  

Viajo para tornar a encontrar um mundo inato, livre das garras 

do tempo. Com efeito, dois dias de viagem e conhecer uma 

nova cidade retardam a desfilada dos acontecimentos. Dois dias 

num país desconhecido equivalem a trinta vividos num lugar 

habitual, encurtados pelo desgaste, deteriorados pelo hábito. O 

hábito consegue dar um polimento ao tempo e nele deslizamos 

como num assoalho encerado demais. (Beauvoir,1970, Vol. II, 

p. 115) 

Não é por coincidência que o senhor Luiz, que se recusava a qualquer 

tipo de mudança no seu trabalho, tenha uma relação com o tempo da 

aposentadoria tão diferente do senhor Pedro , que encarava as mudanças de 

administração como desafios que tornavam possível o seu crescimento 

dentro da empresa. A viagem e sua característica de contato com o diferente, 

representa uma maneira, embora não a única, de dar movimento à rotina 
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diária. Ainda assim, somente o fato de viajar não significa sair da inércia, 

motivo pelo qual ela passa a ter significados diferentes aos entrevistados. 

... porque a empresa estava numa maré de inaugurar agências na época, e já 

passou um mês. E de lá pra cá – e mesmo depois de estar aposentado – já 

não estava ganhando nada pra ir a esses lugares, ainda fui a umas duas 

viagens junto, porque os que iam procurar eram amigos meus, então eu ia 

com eles, viajar aí pelo interior pra procurar prédio pra agência da empresa 

(...) e também já me programei pra viajar e tudo mais, o que depois acabou 

não dando certo, por causa das... do pessoal que morreu, e tudo mais, meu 

sobrinho que era como meu filho. Enfim acabei não viajando tanto quanto eu 

pretendia. (Sr. Raul) 

Para ele, num primeiro momento, viajar representou um período de 

adaptação à aposentadoria. Repare que no início do seu relato, ao falar 

sobre a passagem do primeiro mês, ele confirma o que diz Beauvoir sobre 

uma nova relação com o tempo. Todavia, o fato de ter interrompido seu 

plano inicial de fazer mais viagens não foi motivo suficiente para que não 

elaborasse outros projetos para viver o seu tempo livre. 

O senhor Pedro já enxerga as viagens como planos para o futuro, 

coerente com a idéia de lazer, característica ao seu estilo de vida. 

Olha, eu tenho uma coisa, viu, que é o meu... eu não vou dizer objetivo, 

porque eu tenho vários objetivos, mas se tem uma coisa que me empolga 

muito é viajar! Viajar, gosto muito de viajar. Então eu estou sempre pensando 

em... daqui a um ano vou pra tal lugar, daqui a dois anos vou pra tal lugar. 

(Sr. Pedro) 

... com essa casa minha que eu tenho no interior, eu fico muito lá, e lá é 

muito divertido. Porque lá tem muitas chácaras de pessoas que eu conheço, 

tem várias cidadezinhas, então eu vou almoçar numa, outro dia eu vou 

almoçar noutra, outro dia fico na piscina até mais tarde, e assim vai. Então eu 

preencho mesmo (...) eu não sinto tédio... (Sr. Pedro) 

A ida para a sua casa no interior representa o contato com um outro 

mundo, diferente do que vive em casa na cidade, como também o encontro 

com outras pessoas. Observa-se movimento no seu depoimento, ao contrário 

do senhor Luiz, que vê nas viagens para a chácara a possibilidade de manter 
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a rotina de trabalho a que se submete durante a semana, talvez reflexo da 

resistência a mudanças que ele demonstra através do tempo em que 

trabalhava na empresa. 

... eu não gosto muito de mudança, eu sou meio..., nesse ponto..., eu gosto 

por exemplo de ficar num lugar! Você aprende mais, você tem mais facilidade 

depois pra atender inclusive público, você conhecia o público, você estava no 

guichê, você conhecia o público, você estava atendendo, você conhecia as 

pessoas. Aí quando você começava a engrenar, vinha a transferência, eu não 

gostava muito disso (...) às vezes até de guichê, eu já estranhava. De um 

guichê pro outro eu já estranhava, a gaveta eu já estranhava. Esse é o meu 

jeito, eu não sei, tem gente que gosta de mudança, diz que o tempo passa 

melhor, funciona melhor, mas eu já sou meio... nesse ponto eu sou meio 

atrasado. (Sr. Luiz) 

Para o senhor João o tempo ganha um significado oposto a 

movimento, uma vez que a expectativa pela viagem passa a ser o símbolo da 

espera pela pescaria que não acontece. Pergunto a ele como preenchia o 

pouco tempo livre que tinha quando trabalhava, e ele responde: “Ah, como 

eu falei, esperando sair uma pescaria, ou às vezes fazer um servicinho (...) 

não sai pescaria pra mim pescar.” (Sr. João) 

Estes exemplos mostram que viajar pode ter um significado diferente 

para cada um; de acordo com o estilo de vida e expectativas que se tem,  

podendo representar ou não uma nova dimensão de tempo. Devemos, 

portanto, prestar atenção para o fato de que existem outros conteúdos 

envolvidos neste processo, o que confirma a idéia de Geertz (1978) sobre a 

construção de uma teia de significados. 

Dentro deste contexto, outra questão que se mostra relevante é a 

identificação que o homem tem com o trabalho que exerce. Quando Reich 

(1988) aponta para o fato de que o trabalho é uma das coisas que deveriam 

governar a nossa existência, isso é confirmado pelas histórias destes 

homens aqui entrevistados. Sentir-se útil naquilo que faz, permite que o 

afastamento do trabalho seja um processo mais fácil, na medida em que a 

sensação de “dever cumprido” possibilita partir para novas etapas, e 

conseqüentemente novas maneiras de viver o tempo que se tem disponível a 
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partir desse momento. O senhor Pedro mostra que o trabalho foi para ele 

também uma fonte de crescimento e que se sentiu recompensado pela 

empresa, enquanto o senhor João tem a sensação de que foi e continua 

sendo explorado por ela. E note-se a diferença de vida entre os dois no 

momento atual da aposentadoria. 

A condição financeira e a situação de vínculos familiares também se 

mostram como um diferencial significativo para a vida destes homens. 

Observa-se nestes casos que os que moram sós e têm melhor situação 

financeira são os que buscam mais atividades que não estejam relacionadas 

ao trabalho. Permitem-se viver o tempo livre através do lazer e da busca de 

novos conhecimentos. Os casados com um nível financeiro médio são os 

que exercem atividades que de certa forma se mostram relacionadas ao 

trabalho. E por fim, o que está em um nível econômico inferior, também 

casado, é quem tem um padrão de vida desprovido de qualquer movimento, 

onde o trabalho povoa o seu imaginário, ainda que se apresentando a ele 

como uma possibilidade remota. 

Estes dados nos permitem pensar que, no caso destes homens 

entrevistados, mesmo sendo a estabilidade financeira uma preocupação de 

todos, é aos casados que permanece ainda a responsabilidade de ser o 

provedor, o que faz com que continuem exercendo atividades que lhes dêem 

a sensação de ainda estarem trabalhando, e mantendo dessa forma o seu 

referencial masculino através do papel que exercem no universo da família. 

A aposentadoria, com a sua característica de afastar o homem do seu 

trabalho – e conseqüentemente da produção – afasta-o também da 

qualificação que a ele é atribuída, porque ele deixa de ser produtivo e de 

gerar lucros para a empresa, passando a se tornar uma espécie de encargo 

para esta mesma sociedade que antes o valorizava. 

Segundo Beauvoir (1970): 

A economia baseia-se no lucro, é praticamente a ele que está 

subordinada toda a civilização: o material humano só desperta 
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interesse na medida em que pode ser produtivo. É, em seguida, 

rejeitado. (p. 11, vol. I) 

Embora falando sobre o desemprego, Masi (1999) também aponta 

para essa questão do afastamento do trabalho como forma de exclusão 

social, ao dizer que: “... o trabalho é considerado o único passaporte para a 

cidadania.” (p.85) 

O relato de um dos entrevistados nos autoriza dizer que na nossa 

sociedade essa é uma questão que se mostra mais diretamente ligada aos 

homens, principalmente levando-se em conta a faixa etária com a qual 

estamos trabalhando: “... ainda muitas pessoas acham que a mulher não 

tinha que estar trabalhando, tirando o lugar deles.” (Sr. Roberto) 

A aposentadoria pode ser para o homem, portanto, um momento de 

desfrutar o direito ao descanso e apropriar-se de um tempo livre para si, ou 

ainda tornar-se um pesadelo. Para isso, contribui a maneira que se viveu 

durante o tempo do trabalho, como também o contexto atual em que vive 

este aposentado. 

Associado à questão da aposentadoria, está o fato de também se 

estar envelhecendo. Ainda que hoje a idade de aposentar seja bastante 

prematura, visto o aumento expressivo da expectativa de vida, é comum, 

como vimos, os aposentados serem chamados de “velhinhos”. Sendo a 

palavra velho carregada de significados negativos e estigmatizantes, nenhum 

dos homens entrevistados entende a aposentadoria como sinônimo de 

velhice. Reconhecem-se como idosos, velhos não! 

... idoso é uma coisa e velho é outra. Velho é aquele que acha que não presta 

pra mais nada. Idoso não, idoso enfrenta e acha que vai ter amanhã, o velho 

acha que não tem mais, já está fora, já está obsoleto, já acabou, não tem 

mais nada. (Sr. Roberto) 

... quando são coisas materiais, aí você diz, por exemplo, “essa toalha já está 

velha, vou jogar fora”. Agora, quando você passa pro humano, não tem nada 

a ver, não é? (...) Quando é aplicada com relação às pessoas, “que que esse 

velho tá fazendo aqui? O que essa criatura que não tem mais nada para 

oferecer, não tem mais nada pra trocar...” Até na maneira de você falar “ai 
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que amor de velhinho...” (...) Agora, já quando é com coisas materiais, aí tudo 

bem, “ah não, essa toalha tá muito velha, não quero mais ela aqui”, então 

você a joga fora. Agora, quando é dita pras pessoas, aí é jogo duro. (Sr. 

Pedro) 

Velho dá a idéia de descartável, e por isso eles não se identificam com 

essa designação, achando-a mais conveniente às coisas materiais. Estes 

termos classificatórios pejorativos que são usados para se referir aos velhos, 

bem como a dura realidade em que vive grande parte dos idosos, abre 

espaço para que a própria categoria crie um imaginário de que fora do país a 

situação dos velhos é tida com mais respeito e dignidade.  

Os americanos, esse pessoal, não pensa assim, mas latino, principalmente, 

eu acho que pensa assim quando aposenta: “ah, já estou velho e acabou!”, a 

vida acabou, né? (Sr. Raul) 

... se você pegar os japoneses, o idoso é uma pessoa bem respeitada porque 

ele tem a experiência; ele é respeitadíssimo lá. Os chineses, os japoneses, 

respeitam o idoso. Aqui não! (Sr. Roberto) 

... a diminuição que eu te falei é coisa assim momentânea. Tem dias que eu 

falo assim, “poxa vida, eu me sinto...”. Eu não sei se é por causa do sistema 

brasileiro. Porque você vê, você vai na Europa, nos Estados Unidos, o 

aposentado, a pessoa de idade é considerada. Aqui, é como se fosse um 

trapo, né? Lixo! (Sr. Luiz) 

Sendo este um dado freqüente nas entrevistas, chamou a atenção na 

medida em que dá a idéia de que o bom está sempre no outro, como algo 

inacessível. Embora não se trate aqui de descartar o dado de realidade de 

que alguns países têm um cuidado maior com seus idosos, parece um pouco 

precipitado dizer que nestes mesmos países a questão da velhice foi 

resolvida. Sabemos que não foi, e que embora em alguns lugares se tenha 

uma qualidade de vida melhor, isso não significa que não se tenha 

preconceito em relação aos velhos e preocupação em relação à previdência, 

na medida em que dados demográficos nos mostram que a quantidade de 

idosos não pára de crescer (com uma expectativa de vida cada vez maior), 

enquanto a de jovens diminui, o que significa que a preocupação com os 

velhos é um fenômeno mundial, pois, em relação ao trabalho, no futuro 
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teremos uma quantidade pequena de mão-de-obra ativa para uma 

quantidade muito grande de aposentados . 

O senhor Pedro já aponta na direção de que são os próprios idosos 

que se discriminam; e também com a idéia de que fora do Brasil a situação é 

mais amena. 

Agora, uma coisa que é muito marcante pra gente quando vai pro exterior, é 

ver como o idoso participa. É uma coisa impressionante. E eles não estão 

nem aí. Nos Estados Unidos elas botam aqueles chapeuzinhos delas cheios 

de flores, e se pintam, e os velhos botam o bonezinho, e estão pouco se 

lixando! Aqui o velho também tem preconceito. A pessoa de mais idade tem 

(...) não circula tanto, ela também tem preconceito. Ela acha que os outros 

discriminam, compreendeu? “Imagine se eu vou usar essa roupa!”, uma 

coisa assim, sabe? (Sr. Pedro) 

Este tipo de afirmação nos faz entender a necessidade de que os 

idosos, enquanto uma categoria,  se permitam partir em busca da conquista 

de novos arranjos sociais e de novos espaços públicos de convivência, 

inclusive os que tradicionalmente são destinados aos mais jovens, como a 

universidade. O senhor Raul e o senhor Pedro são exemplos de que isso é 

possível, pois acreditam que as suas lembranças, longe de serem 

descartáveis, representam uma possibilidade de troca de informações com 

os mais jovens. 

Este contato entre gerações pode na verdade se dar de duas formas 

diferentes. No conto de Aníbal Machado (1993), o personagem José Maria 

encontra-se com um amigo que o aconselha: 

Olhe, faça como eu: nunca se convença de que é aposentado. 

Adquira algum vício, se já não o tem. Evite os velhos. Um pouco 

de exercício pela manhã. Hormônios às refeições, não é mau. 

Quanto a conviver, só com gente moça. (p. 55) 

Percebe-se que a intenção, neste caso, é conviver com pessoas mais 

jovens para fugir da realidade evidente do seu próprio envelhecimento. Já o 

senhor Pedro e o senhor Raul, na medida em que não procuram negar a sua 
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idade, entendem que esta pode ser uma chance de dar uma contribuição aos 

mais jovens através da sua memória. 

Lá na Estação Memória outro dia saiu uma conversa falando de corrida de 

carro (...) falaram o negócio de não ter mulher na corrida de carro. Eu falei: 

“pois é, mas vocês não se lembram”, e a maioria nem poderia se lembrar 

mesmo, mas eu falei que nos anos 30 tinha uma corredora de carro – não 

chamava Fórmula 1 – que se chamava Elenice, era francesa. Ela provocou 

um acidente medonho - porque a corrida era na Avenida Brasil, nas 

imediações dos Jardins, que era tudo vazio naquela época, ainda não tinham 

construído todas as casas. O loteamento tinha sido feito poucos anos antes. 

E ela subiu na calçada e matou um monte de gente. Elenice, era do tempo do 

Chico Landi, e aqueles corredores todos. Ah, todo mundo ficou admirado (...) 

é pra gente contar história, inclusive pra contar às vezes história pras 

crianças que freqüentam a biblioteca... (Sr. Raul) 

... você vai percebendo que vai envelhecendo, e não tá doendo! E não tá te 

incomodando! Tem gente muito mais moça que você que faz questão da tua 

companhia, acha que você tem o que dizer. Você sabe lá na empresa o que 

acontecia? Nós tínhamos uma geladeirinha, a gente trabalhava que era uma 

coisa, tinha aqueles processos todos, quando acabava o dia dizia assim: 

“Abre o vinho!”, porque sempre tinha um vinho. Então toda tarde nós 

tomávamos vinho. E saíamos o grupo todo lá na Roosevelt, e íamos tomar 

vinho. Nós todos juntos, e batíamos aquele papão. Outros dias a gente abria 

o vinho e eles diziam assim: “ah, Pedro, conta umas coisas de quando você 

entrou na empresa”, e eu ficava contando pra eles. E tinha um deles que 

dizia: “você ainda vai escrever um livro um dia...”, contando desde que entrei 

na empresa, em 56, como escriturário interino. Então, eles gostavam de ouvir 

aquelas coisas que eu contava... então você veja, é isso aí. (Sr. Pedro) 

O resgate da memória no contato com os mais jovens permite que se 

apropriem de um espaço no presente e não achem, portanto, que o melhor 

de suas vidas está no passado. Sentem que estão bem no tempo atual, ao 

contrário do personagem José Maria, que destituído de qualquer 

relacionamento social que valorizasse a sua trajetória de vida, e sem 

perspectiva de futuro, vê como única saída abandonar o presente e tentar 

voltar ao seu passado. 
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Prosseguindo com a idéia de que a palavra velho não é aceita por 

esses homens como uma classificação da sua situação de vida atual, o 

senhor Pedro diz o seguinte: 

E velho! Velho já estraga tudo, já fica uma coisa grosseira, já fica uma 

coisa... agora, terceira idade não, terceira idade é mais singelo, mais 

palatável (...) dá uma idéia de que as pessoas estão bem, estão válidas, 

estão se movimentando. 

Sendo o termo “terceira idade” mais aceito por eles, pergunto o porquê 

da baixa freqüência de homens em programas destinados a essa faixa etária.  

Por causa do machismo (...) o homem tem o bar para ir, ele pode entrar em 

muitos lugares que a mulher normalmente não podia ir, não pode ir (...) o 

ideal seria os dois estarem juntos, tanto o homem como a mulher . (Sr. 

Roberto) 

Os homens são mais preguiçosos que as mulheres. (Sr. João) 

É existe isso. Eu percebo sabe o quê? Que nesse caso é porque as mulheres 

se recusam mais do que os homens a envelhecer, então elas acham que 

ainda é uma alternativa pra se manter. E os homens têm a cultura do pijama, 

que é forte. Eu me lembro muito bem no tempo dos governos militares, um 

dia eu li uma coisa assim: “Os generais de pijama disseram isso...”, eram os 

generais da reserva. (Sr. Pedro) 

O que chama a atenção nestes relatos, é que para explicar a ausência 

masculina nos programas, eles fazem uma comparação entre o modo de 

vida de homens e mulheres. Segundo eles, resta aos homens o espaço 

público das ruas e dos bares, já que o trabalho não existe mais; ou a 

preguiça e o pijama, que simbolizam a casa como o universo da inatividade – 

embora não se reconheçam de forma evidente nessa condição.  

Sobre essa diferença de padrão entre homens e mulheres no 

envelhecimento, Debert (1999) faz uma observação interessante: 

Keith considera ainda que a mulher, habituada a mudanças 

drásticas em seu organismo e capacidade física por causa da 

procriação, da gravidez, da lactância e da menstruação, tem 
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mecanismos que lhe permitem enfrentar melhor do que os 

homens as transformações que ocorrem com a velhice. (p. 141) 

De certa maneira, é a isso que se refere o senhor Raul ao dizer: 

Mas é que como a mulher já sempre tomou conta de casa, e isso e aquilo, 

elas já estão acostumadas a continuar com uma atividade, estejam 

trabalhando fora ou não. Então não muda muito a vida. (Sr. Raul) 

Não se trata aqui de querer fazer essa comparação, posto que este 

nosso estudo foi realizado apenas com homens, mas sim ressaltar a 

importância de entender o que está no imaginário masculino sobre essa 

questão, na medida em que eles buscam recursos na diferença de gêneros 

para explicar a resistência dos homens em freqüentar programas para a 

terceira idade. Ainda que seja difícil a eles participar desse tipo de atividade, 

há um reconhecimento da sua importância. 

Eu acho que deve ser feito, deve... realmente as pessoas tem que sair... (Sr. 

Roberto) 

... eu não vou estabelecer analogia, mas às vezes essa coisa da terceira 

idade funciona como no Alcoólatras Anônimos. Você não acha? Um tira da 

bebida o outro tira da solidão. Entendeu? (...) É isso que eu acho, que é um 

negócio que tem que ser incrementado ... (Sr. Pedro) 

Segundo ele, a importância dos programas seria a possibilidade de 

ressocializar pessoas que, por conta da aposentadoria e do envelhecimento, 

encontram-se isoladas. 

... eu acho que essas pessoas são muito solitárias (...) quando elas 

conseguem romper aquele isolamento, a que muitas vezes elas se impõem, 

e elas vão pra esses grupos de terceira idade, aí elas se integram e não 

saem mais. E aquele então passa a ser o mundo social delas. E aí às vezes 

é uma tábua de salvação, porque a pessoa não se sente mais só, e começa 

a ir nessas coisas todas, e começa a participar, e faz amizades, e começam 

as visitas, e começa uma outra história de vida pra pessoa. (Sr. Pedro) 

Não há dúvida de que estes programas são um espaço de 

socialização para pessoas que ao envelhecerem acabam ficando isoladas. 

Mas um espaço que apesar de público não é reconhecido pelos homens 
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como um lugar de pertinência, na medida em que as atividades 

desenvolvidas não estão ligadas ao trabalho. A falta de informação foi 

apontada pelos entrevistados como a principal causa da ausência masculina 

nestes programas. Eles na verdade não sabem o que acontece nestes 

grupos, e apontam para a questão do homem ter a rua como opção, o que 

faria com que estes lugares fossem mais adequados às mulheres. É 

interessante notar que embora os cinco não se tenham mostrado contrários à 

essa idéia, apenas um freqüenta um grupo com essa característica.  

Na verdade, quando eles falam de machismo e preconceito, é como 

se dissessem que se sentem impedidos de alguma forma de ter esse tipo de 

atividade, mais ligada ao lazer e à reflexão. O que mais uma vez ressalta a 

necessidade de rever o padrão de comportamento masculino em nossa 

sociedade, que vê no trabalho o principal ponto de referência para que um 

homem se reconheça como tal. 

Caso isso mude, talvez nesse dia possamos ter homens que vivam a 

sua aposentadoria do jeito que sempre sonharam: um tempo livre do qual 

possam se apropriar, que possa ser vivido da maneira que quiserem, sem as 

amarras que a rotina desgastante do trabalho impõe. Fazendo uma analogia 

ao que diz José Maria: um “domingo” que não se transforme no pesadelo da 

“segunda-feira”. 
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Considerações finais 

 

 

 

Escrever um trabalho com esta característica exigiu buscar conteúdos 

que estão guardados não apenas na lembrança daqueles que se dispuseram 

a falar sobre a trajetória da sua vida, mas também na minha memória. 

Pensando na memória coletiva de Halbwachs (1990), é possível dizer que as 

nossas histórias estão de alguma maneira entrelaçadas. E não poderia ser 

diferente, pois, segundo Geertz (1978), fazer uma interpretação daquilo que 

me foi relatado não é possível senão através de conteúdos que são meus. O 

senso comum diz que aos homens é mais difícil aposentar do que às 

mulheres; não é incomum também ouvir histórias de homens que aposentam 

e logo em seguida ficam doentes ou morrem (alguns entrevistados falaram 

sobre isso); e basta ainda uma observação aos programas destinados à 

terceira idade para ver que são muito poucos os homens que freqüentam 

esse tipo de atividade. Esta avaliação quantitativa tem condições de detectar 

o tamanho do problema, mas não é capaz de enxergar as suas diferenças e 

peculiaridades. Como a intenção deste trabalho é dar voz a estes homens, 

para entender o que pensam sobre uma questão que a eles pode se 

apresentar como a falta de perspectivas de futuro, mostrou-se mais 

adequado então recorrer a uma pesquisa com característica qualitativa, para 

que através dos dados obtidos nas entrevistas houvesse condições de se 

observar as individualidades que a pesquisa quantitativa não nos permite. 

Este tipo de trabalho possibilitou, portanto, descobrir pessoas 

singulares e entender que não se pode tratar a aposentadoria de forma 

genérica. Cinco entrevistas nos mostram cinco histórias diferentes de vida, e 

conseqüentemente cinco maneiras também diferentes de viver o tempo livre 

da aposentadoria. A princípio se apresenta a nós um universo onde apenas 

um dos entrevistados freqüenta um programa para a terceira idade. Parar por 

aí seria abrir caminho para pensar que os motivos que levam os outros 

quatro a não freqüentar estes programas são os mesmos para todos. Mas 
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em que podemos comparar o estilo de vida do senhor Pedro com o do 

senhor João? Ambos não freqüentam programas para a terceira idade, e 

encerram-se aí as semelhanças entre os dois. O senhor Pedro conquista um 

espaço público de convivência através de atividades de lazer e 

relacionamentos sociais, enquanto o senhor João passa os dias sentado na 

sua cadeira na varanda.  

Dessa forma, para poder se chegar a essa característica individual é 

preciso fazer o que Geertz (1978) chama de descrição densa, o que torna 

possível observar as diferenças que fazem deles homens singulares. Uma 

pesquisa através de questionários, embora abrangesse um número maior de 

pessoas, não permitiria que fossem percebidas estas individualidades. A 

pesquisa quantitativa embora tenha valor, uma vez que sinaliza a dimensão 

do problema, não responderia de forma satisfatória às questões que norteiam 

este trabalho. Pelos dados obtidos nas entrevistas abertas pode-se fazer 

uma descrição mais densa, tornando possível ressaltar as diferenças, 

necessária à compreensão do que significa a aposentadoria no universo 

simbólico masculino .  

E se me refiro à busca de diferenças, falo então de um trabalho que 

tem como objetivo individualizar uma questão que se apresenta socialmente 

de forma generalizada. Diz-se dos aposentados, como pudemos ver, que são 

“homens de pijama”, fazendo uma referência a homens que, ao saírem do 

mundo do trabalho para a vida privada, estivessem também condenados a 

abandonar a possibilidade de qualquer outra forma de viver o tempo livre que 

não fosse em casa, recolhido aos aposentos, como nos leva a crer o próprio 

termo aposentar. Dessa forma, estariam sendo colocados na mesma 

situação todos os casos aqui analisados, e incorrendo no erro comum de 

tornar geral uma situação que se mostrou essencialmente específica. 

Com a característica de observar a diversidade entre casos distintos, 

somente a análise qualitativa permite que se possa entender a trama de 

símbolos que se estrutura através das relações, no presente caso, do 

homem com o trabalho e com o tempo livre. 
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Este tipo de análise densa permitiu mostrar que existem várias 

possibilidades para se viver a aposentadoria, apontando para o fato de que 

esta nova etapa sofre influências de uma vida pregressa, não sendo 

possível, portanto, que se façam generalizações, na medida em que cada 

indivíduo tem um estilo de vida que é próprio, o que fará com que tenha 

também uma aposentadoria singular. É nesse sentido que procurei chamar a 

atenção para as questões que envolvem esse processo, e que devem ser 

levadas em consideração na hora de elaborar políticas públicas e programas 

que sejam direcionados aos aposentados.  

Todos os elementos que foram considerados para a elaboração deste 

trabalho – o texto da literatura, os cinco relatos e a história de tio Diopalino – 

levam a crer que não há uma receita para que se viva bem a aposentadoria. 

Através da interpretação dos depoimentos, tornou-se evidente que a reflexão 

feita por estes homens sobre a trama simbólica que se constrói em relação 

ao trabalho durante a vida, interferiu de maneira significativa no padrão e 

estilo de vida que hoje eles têm na aposentadoria. 

A memória do trabalho para estes homens mostrou que, além dos 

conteúdos individuais, também as questões culturais influenciaram suas 

vidas através de atitudes que são socialmente aceitas como pertinentes ao 

homem. Tornou-se evidente pelos relatos o quanto eles se sentiram 

discriminados em algum momento por preconceitos que foram lhes tirando o 

direito de exercer atividades que, de alguma forma, não estivessem ligadas à 

idéia de trabalho. O senhor Raul relaciona o motivo de não ter conseguido 

melhores cargos dentro da empresa ao fato de ter participado de um grupo 

de teatro amador no início da carreira; já o senhor Roberto se percebeu 

como alvo de brincadeiras por ter feito um curso de tapeçaria. Estes dois 

exemplos mostram o quanto atividades que poderiam ser alvo de interesse 

para preencher o tempo livre, num determinado momento passa a ser motivo 

de repressão; uma experiência marcante que torna difícil ao homem procurar 

esse tipo de atividade para o tempo livre ao afastar-se do emprego. 

Esta dinâmica da “cultura masculina” a que eles se referem, onde a 

vida pública se dá em geral mediada pelo trabalho, vê-se bruscamente 
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interrompida no momento da aposentadoria, quando o homem não tem mais 

motivos para sair de casa, o que representa uma passagem para um mundo 

que ele não reconhece como seu, em que não há espaço nem significado 

para ele. Esta mudança exige uma adaptação para a qual nem sempre se 

está preparado, o que faz com que os homens nesta situação busquem no 

seu novo cotidiano atitudes que lhe pareçam a rotina antiga do trabalho, ou 

ainda que se recolham a um aposento como única possibilidade de 

apropriar-se de um lugar.  

Não bastasse a vida que lhes é imposta sem grandes opções de 

mudanças, e ainda são chamados de “homens de pijama”; um termo 

pejorativo e discriminatório com o qual nenhum dos entrevistados se 

identificou. Também não se julgam velhos, com o significado negativo que 

esta palavra costuma trazer, mas ainda assim, basta abrir um jornal ou 

revista, ou ligar a televisão para ver que essa é a forma pela qual eles 

normalmente são tratados, como “velhinhos” inúteis e descartáveis que aos 

poucos vão se tornando um peso para as suas famílias e um encargo para a 

sociedade, através da idéia distorcida de que são os funcionários da ativa os 

responsáveis pelo seu sustento. 

O que sabemos é que se pretendemos ter homens vivendo este 

período da vida de maneira mais prazerosa, devemos pensar em políticas 

que se preocupem com essa questão durante a vida profissional. Vimos que 

de nada adianta deixar para as vésperas da aposentadoria para se tentar 

mudar o padrão de uma vida inteira. É preciso que aos homens seja dada a 

possibilidade de usar o tempo livre com atividades que não estejam ligadas 

ao trabalho, sem que isso o destitua do papel de provedor que é a referência 

da sua masculinidade. Na opinião do senhor Roberto, é preciso mudar essa 

cultura de preconceito e machismo em relação ao homem, para que na 

aposentadoria ele se permita ter atividades de lazer que geralmente são 

realizadas só pelas mulheres. 

É importante chamar a atenção ao fato de que a metodologia adotada 

por este trabalho me colocou na posição também de sujeito desta pesquisa, 

na medida em que, sendo também um homem que trabalha e que 
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envelhece, foi impossível não me identificar com as histórias de vida com as 

quais pude ter contato. Talvez seja essa a razão pela qual me foi possível 

resgatar a história “esquecida” de Tio Diopalino; esquecida mas viva!  

Essa história contada a mim desde menino, deixava-me assustado 

com essa perspectiva triste de futuro, motivo pelo qual eu talvez a tenha 

escondido em meu inconsciente. Revê-la hoje através deste trabalho, faz 

com que eu possa enxergar que existem outras várias possibilidades de se 

viver a aposentadoria e também a velhice.  

Ouvir o relato destes homens, foi ouvi-los dizendo o quanto é 

necessário que se mude isto a que eles chamam de “cultura machista”, que 

não permite ao homem outras formas de reconhecimento que não através do 

trabalho; como é necessário mudar também o modo desrespeitoso com que 

são tratados quando a eles se referem como “velhinhos que vestem pijamas”. 

É necessário que, como apontam os próprios entrevistados, haja uma 

mudança na cultura que limita o homem a determinados tipos de atividades 

que ficam destinadas apenas às mulheres; uma reforma de ensino e uma 

reforma do pensamento, como afirma Edgar Morin (1995), que possibilite 

criar um novo modelo de homem que aceite atividades de lazer sem que com 

isso sintam-se destituídos da sua masculinidade. 

Espero, dessa forma, estar abrindo um novo caminho e novas 

possibilidades rumo ao envelhecimento masculino, onde a aposentadoria 

possa ser entendida no que ela é, um direito adquirido e uma nova etapa da 

vida. 
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