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RESUMO 

 

 

Este estudo discute os aspectos do envelhecimento sob a perspectiva de gênero. Seu foco é a 

velhice masculina apresentada pelo diálogo entre duas personagens: a primeira, ficcional, 

extraída do texto de Arthur Miller, “Morte Dum Caixeiro Viajante”, cujo envelhecimento dá-

se de forma “amarga” e dolorida; e a segunda, real, descrita por um sujeito típico que expõe o 

relato de uma velhice “doce”, vivenciada como oportunidade de desenvolvimento, criação e 

satisfação. No ambiente da interlocução, desenvolvem-se conteúdos referentes à construção 

da masculinidade, com ênfase nas questões relacionadas ao trabalho, aposentadoria e 

ocupação no período pós-trabalho. No contexto, salienta-se a diversidade do processo de 

envelhecimento, bem como, a importância da valorização do idoso contrageneralizador. 

Palavras-chave: Envelhecimento masculino. Gênero. Idoso. Aposentadoria. 



ABSTRACT 

 
 
This paper discusses the aspects of ageing on gender perspective. Its focus is on the ageing 

male presented through a dialogue involving two characters: the first, fictional, extracted from 

the Arthur Miller's play “Death of a Salesman”, that experiences a “bitter” and painful ageing 

process; the second, real, described by a “typical subject” which exposes a narration of a 

“sweet” elderly, lived as opportunity of development, creativity and satisfaction. In the 

interlocution environment, it develops contents regarding to masculinity construction, with 

emphasis on work related questions, retirement and occupation in the post-work period. In 

this context, it points out the diversity of ageing process, as well as the importance of against-

generalizator elder valorization. 

Keywords: Male Ageing. Gender. Old. Retirement.  
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PRÓLOGO 
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Em 2003, por ocasião do curso de Especialização em Gerontologia realizado pela 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e Prefeitura de Santo André, iniciei os estudos 

relacionados à velhice masculina. O tema era-me sensível por trazer lembranças de meu pai, 

falecido há cinco anos, e pelo desempenho do trabalho dedicado à terceira idade há, pelo 

menos, 12 anos. 

Tive a oportunidade de conviver, por um lado, com o exemplo paterno de uma 

velhice prazerosa, revelada pela alegria no dia-a-dia, o vigor no desempenho das atividades e 

o bom relacionamento familiar. Por outro lado, na atividade profissional, atestava relatos de 

mulheres com maridos e pais amargurados, tristes, desanimados ou violentos; isto quando 

vivos, pois durante o ano letivo era comum o falecimento desses parentes e cônjuges. 

Histórias que contrastavam e vidas trilhadas por caminhos distintos. 

Fleming (1999) buscando sistematizar esses trajetos de vida, tão opostos, cita a 

pesquisa de Oberg com idosos entre 73 e 83 anos, na qual se estabelecem dois modelos de 

envelhecimento. O primeiro, denominado de “envelhecimento doce”, aparece como bem 

sucedido, nele o indivíduo adapta-se às mudanças corporais e, em função disso, consegue 

superar outras dificuldades derivadas do envelhecimento. No segundo modelo, o 

“envelhecimento amargo”, a negação é utilizada como estratégia para afastar o enfrentamento 

com um corpo que falha; as incapacidades são vivenciadas como destrutivas e o ressentimento 

impede a possibilidade de contato com toda a problemática. 

Imaginava, então, de que forma poderia contribuir para estimular o 

“envelhecimento doce”.  

No desempenho das funções de professora de Educação Física, testemunhava 

diariamente os benefícios biopsicossociais derivados da prática regular do exercício físico. 
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Indiscriminadamente, a melhora da saúde1 atingia tanto as mulheres, a maioria no grupo, 

quanto os homens. Estes últimos pareciam satisfeitos e felizes, denotando que este poderia ser 

um caminho na busca do “envelhecimento doce”. Porém, se a atividade mostrava-se 

adequada, porque os homens estavam em número tão menor? Por proporcionar tempo 

disponível, a aposentadoria não facilitaria a adesão?  

Passei a questionar a estrutura prática de minhas aulas; contudo, observava que, 

usualmente, outras atividades destinadas aos idosos, como grupos de teatro, convivência, 

religiosos, Faculdades da Terceira Idade entre outros, também apresentavam baixa 

participação masculina. A justificativa, certamente, seria mais complexa do que o menor 

número estatístico de homens em relação às mulheres, para a faixa etária acima de 60 anos, ou 

a simples opção individual. 

Quando, em janeiro de 2001, passei a coordenar o Programa de Ginástica para 

Adultos e Terceira Idade da Prefeitura de Santo André, o Departamento de Esportes, por meio 

de pesquisa quantitativa, levantou o perfil do usuário e verificou que, apenas 3,2% dos 

participantes desse programa eram do sexo masculino. Analisando os dados, acredito que a 

estrutura existente colaborava para tal, na medida em que direcionava muitas classes apenas 

para o atendimento feminino. Com o objetivo de reduzir a disparidade, na época, a formação 

de novas turmas mistas foi incentivada, o que possibilitou o ingresso tímido de alguns 

homens. 

Porém, a questão ainda permanecia aberta: qual a razão para a baixa aderência? 

No curso de Especialização em Gerontologia, entre 2002 e 2003, surgiu a 

oportunidade de investigar, por meio da monografia, a velhice masculina, num estudo da 

participação do homem em programas públicos dedicados à Terceira Idade. Conhecer melhor 

                                                 
1 O termo saúde aqui utilizado está de acordo com a definição estabelecida pela World Health Organization 
(WHO) “é o estado de completo bem estar físico, mental e social, não meramente a ausência de doenças ou 
enfermidades” (WHO, 2001, p. 4, tradução nossa)  
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essa realidade seria o primeiro passo para, futuramente, minimizar ou eliminar as dificuldades 

no acesso masculino à atividade monitorada. 

De acordo com os conhecimentos adquiridos após a pesquisa, o Programa de 

Ginástica para Adultos e Terceira Idade modificou-se e passou a incluir classes 

exclusivamente masculinas, com aulas planejadas e voltadas a esse público. O objetivo foi 

proporcionar um ambiente diferenciado para que o aluno pudesse, num primeiro momento, 

sentir-se à vontade entre os pares, para depois, mais fortalecido física e psicologicamente, 

enfrentar outros contatos desafiantes. Mesmo que os resultados tenham sido discretos e não 

conclusivos, acredito que a iniciativa foi um passo em direção à redução das possíveis 

barreiras que levam idosos do sexo masculino a não freqüentarem atividades esportivas. 

Porém, ainda não me sentia satisfeita. 

Ao ingressar no curso de mestrado, busquei ampliar as investigações. A 

continuidade das leituras trouxe-me algumas respostas e também outras questões: quais os 

fatores que conduzem à elaboração do processo de envelhecimento masculino? Como o 

homem contemporâneo urbano representa e percebe a velhice? O modelo hegemônico de 

masculinidade2 interfere nesse quadro? Como o homem ocupa os espaços a partir do 

momento em que vivencia a aposentadoria? As dúvidas alimentaram o desejo e a necessidade 

de aprofundar, nesta pesquisa, o tema do envelhecimento sob a perspectiva de gênero. 

Em 2003, coincidentemente, tive a oportunidade de assistir a peça teatral “Morte 

de um caixeiro viajante” de Arthur Miller, encenada no SESC – Vila Mariana e estrelada por 

Marco Nanini. A obra retrata a vida de um homem em crise, nas vésperas de sua 

aposentadoria e todo o esforço da personagem para superar as dificuldades que o processo 

exige. A perfeita tradução do que observava na prática profissional e nos textos científicos ali 

                                                 
2 Terminologia utilizada por NOLASCO, Sócrates. O Mito da Masculinidade. Rio de Janeiro: Rocco, 1993. 
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se materializava; diversos aspectos do “envelhecimento amargo”, mencionado anteriormente, 

estavam expostos.  

Lembrei-me, então, de Almeida que em seu texto ressalta o valor da modalidade 

artística: 

Nessas obras o público, mesmo que expropriado do direito da escolha, é 

chamado a romper com a passividade e o distanciamento característicos da 

acepção mais estrita da condição de ‘espectador’. Entre o que se mostra ao 

olhar (o visível das imagens) e o que é de fato visto, instaura-se um hiato, 

uma pausa sensível e potencialmente reflexiva. Com os filtros da percepção, 

este hiato, na sua invisibilidade, transforma-se em vale fértil para o 

desabrochar da inquietação e do pensamento (ALMEIDA V., 2002, p. 83). 

Para mim, este espetáculo produziu ricos momentos de reflexão, no âmbito que 

estudo: velhice masculina e afastamento do trabalho. 

A partir daí, surgiu a idéia de uma interlocução entre opostos, “amargo” e “doce”, 

dando origem à estrutura dessa pesquisa. Será por meio desse diálogo que procuraremos 

ampliar o que envolve a perspectiva do envelhecimento, essencialmente, do gênero 

masculino.  

Por esta razão, na construção deste estudo reflexivo, selecionamos o escrito por 

Arthur Miller em 1949 e publicado em 2001, como a face do “envelhecimento amargo”. O 

contraponto será o caso real de um homem idoso que vivencia o “envelhecimento doce”. As 

discussões dos aspectos relacionados a esta etapa da vida ocorrerão nesse contexto. 

Entretanto, não é suficiente analisar os casos utilizando apenas o conteúdo teórico 

de minha graduação (Educação Física), por isso a Gerontologia proporcionará a base por onde 

pretendo penetrar no universo do homem velho. A interdisciplinaridade, própria dessa ciência, 

não é um exercício fácil, principalmente para aquele cuja formação é prioritariamente 

tecnicista, mas desafios devem ser vencidos. Assim, autores de diversas áreas do 
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conhecimento foram consultados e utilizados para melhor compreender os aspectos singulares 

da velhice masculina. 

Em conjunto com minha orientadora, decidimos apropriar-nos da estrutura de uma 

composição teatral, numa tentativa interessante para aproximar a ficção da realidade, por isso, 

o estudo aqui proposto seguirá uma ordem semelhante.  

Nesta parte que denominamos “Prólogo” procuramos tratar da origem do tema da 

pesquisa, bem como a organização das etapas do estudo. 

No capítulo “Cenário” faremos algumas incursões sobre a formação da sociedade 

contemporânea e sua interferência na constituição do homem moderno. 

A “Iluminação” tratará de justificar a pesquisa, trazendo à luz alguns referenciais 

sobre sexo e gênero. 

O “Primeiro Ato” abordará subsídios teóricos para o aprofundamento das análises. 

Será composto por quatro cenas: a primeira apresentará a velhice inserida na cultura ocidental 

em seus aspectos gerais; a segunda aprofundará as análises, levando em conta as questões 

exclusivamente do gênero masculino; a terceira tratará do trabalho e da aposentadoria no 

contexto contemporâneo urbano do homem idoso; na quarta e última cena, mostraremos o 

lazer e o trabalho voluntário como novas possibilidades.  

No “Segundo Ato” descreveremos os procedimentos metodológicos que 

orientaram a pesquisa. 

Nesse ponto do trabalho faremos um “Intervalo” para introduzirmos algumas 

informações sobre o autor. 

O “Terceiro Ato” apresentará o modelo denominado de velhice “amarga”; nesse 

capítulo o texto de Arthur Miller conduzirá a análise. 
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A seguir, o “Quarto Ato”, introduzirá o “sujeito típico” selecionado enquanto 

exemplo de velhice “doce”. 

O diálogo entre os opostos ocorrerá no “Quinto Ato”, onde o texto da dramaturgia 

e o relato obtido na entrevista do sujeito típico serão utilizados numa interlocução crítica.  

Finalmente, no “Réquiem”, traremos as considerações finais, o fechamento da 

pesquisa e o encerramento desta peça. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 CENÁRIO 
A sociedade em que vivemos 
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O entendimento da velhice masculina, tema central desse trabalho, passa, no 

nosso entender, pela apreciação de algumas das características do modelo de sociedade no 

qual ela se insere. Dessa forma, explorar, ainda que de modo não conclusivo, parte dessas 

características mostrou-se de fundamental importância para o desenvolvimento dessa 

dissertação.   

Batizada por expressões como Sociedade Moderna, Modernidade e mesmo Pós-

Modernidade, as origens do modelo de sociedade em que vivemos são bastante remotas; 

residem em ações sucessivas de homens e mulheres de muitas gerações que nos precederam.  

Assim, o que hoje somos, onde e como vivemos foi construído pelo próprio homem, ao logo 

do tempo. Dados os objetivos da pesquisa, as reflexões que se seguem representam, tão 

somente, uma pequena alusão aos acontecimentos que responderam, mais diretamente, nos 

quatro últimos séculos, pelo modelo da Sociedade Moderna que, gestado na Europa 

Ocidental, rapidamente se tornou hegemônico, invadindo extensas áreas geográficas e 

tornando cativas inúmeras sociedades, inclusive a sociedade brasileira, tal como hoje se 

apresenta.  

Na origem, três fatos históricos contribuíram para o surgimento da Sociedade 

Moderna. São eles: a Reforma Protestante, (século XVI), o Iluminismo ou Esclarecimento, 

(século XVII até o início do século XIX) e a Revolução Francesa, de 1789. Esses fatos 

históricos serviram para estabelecer as bases daquilo que viria revolucionar os modos de ser e 

viver: a Revolução Industrial, cujas origens remontam à segunda metade do século XVIII. 

Apreendidos conjuntamente, esses acontecimentos representaram, como afirma Almeida 

(2004), “um verdadeiro ponto de inflexão na história da humanidade”. 

Nesse ponto, destacamos a importância da Revolução Industrial, enquanto berço 

de uma nova ordem mundial. A ela atribui-se o encerramento da transição entre o feudalismo 
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e o capitalismo, ou seja, a passagem de um modelo de produção artesanal, realizada em casa, 

por um único sujeito ou grupo familiar, para a produção fabril. 

Já em meados do século XVII, o crescimento populacional e o adensamento dos 

núcleos urbanos, traduziram-se em uma maior demanda de bens e serviços. Sob pressão, fez-

se necessária a criação de mecanismos mais ágeis e eficientes tanto em termos da produção de 

mercadorias, como de circulação e comercialização dos bens agora produzidos sob novas 

bases. É nesse período que surgem as fábricas equipadas com máquinas direcionadas 

essencialmente para a produção de grandes quantidades de mercadorias comercializáveis.  

Para gerenciá-las, surge o empresário, ou seja, proprietário do capital; figura que 

passou a responder pela contratação do até então artesão familiar.  Para a produção nas 

máquinas emergiu a figura do operário que, sem recursos, vende o único bem de que é 

proprietário: sua força de trabalho. Desenhou-se, com isso, uma nova construção social 

fundada na separação entre a compra (burguesia) e a venda da força de trabalho (operário).   

Tendo como berços iniciais a Inglaterra e a Alemanha, a Revolução Industrial 

espalhou-se rapidamente pela Europa e outros continentes. A partir do final do século XIX a 

estrutura capitalista já se encontrava presente em boa parte do mundo, estabelecendo uma 

profunda transformação nas relações do homem com o trabalho, na organização familiar, na 

divisão de classes sociais e na constituição do Estado.   

À nova ordem econômica e social desdobraram-se, como em qualquer modo de 

produção, crenças, valores e representações que contribuíram para justificá-la. 

Grosseiramente agrupados sob a denominação “ideologia capitalista”, esse conjunto de 

crenças, valores e representações ganhou mais força no século XX, fixando novos padrões 

culturais, alterando as relações de trocas sociais e penetrando as consciências individuais.  O 
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capitalismo se edifica sob os pilares da exploração da mais-valia3, da obtenção do lucro, do 

acúmulo de riquezas, do consumo ilimitado, da produção crescente e da competitividade 

incessante. Aqueles que não se ajustam aos padrões estabelecidos são discriminados e atirados 

para as margens da sociedade. 

Desses preceitos deriva a valorização daquele que, em função da compleição 

física privilegiada, produz mais e, por extensão, tende a incluir-se na categoria de consumidor 

típico, ou seja, o jovem. É nele que os ideais de beleza e sucesso concretizam-se. Nesse 

quadro consumista, firma-se a preferência por produtos novos, práticos, descartáveis e de fácil 

consumo. A sociedade exige a substituição do que é ultrapassado, ou seja, daquilo que é 

velho. 

Além da ingerência sobre a relação jovem/velho, esse modelo também interfere 

nas relações de gênero. Na cultura ocidental, a família constrói-se prioritariamente no modelo 

patriarcal, no qual o homem detém o poder estabelecendo uma relação de dominação sobre a 

mulher. Na Sociedade Moderna, esses valores tornam-se mais explícitos quando referidos à 

divisão do trabalho segundo o gênero; uma divisão perpassada por algumas crenças: 

[...] a primeira é de que há trabalho de homem e trabalho de mulher; a 

segunda, de que o trabalho do homem vale mais que o da mulher; e a 

terceira, de que mesmo a mulher também assumindo o trabalho produtivo, é 

‘natural’ que continue com o trabalho doméstico (VITAL, 2005, p. 28). 

A partir dessa concepção, podemos reconhecer o tratamento diferenciado a 

homens e mulheres no atual mercado de trabalho brasileiro. Em geral, a elas são destinados os 

menores salários e as profissões socialmente menos valorizadas. As mulheres dificilmente se 

destacam em profissões tidas como masculinas; trilham um caminho custoso na ocupação de 

                                                 
3 O termo empregado por Karl Max estabelece que o trabalhador quando vende sua força de trabalho passa, 
obrigatoriamente, a produzir um valor superior a ela correspondente; esse valor a mais é apropriado pelo 
capitalista e recebe a denominação de mais-valia (SANDRONI, 1989). 
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cargos de chefia. Ao contrário, homens que exercem funções designadas como femininas, a 

exemplo da costura e da gastronomia, são prestigiados e reconhecidos socialmente.  

Outra dimensão do capitalismo, fundamental a ser analisada, é o rompimento da 

relação lar e trabalho. No momento em que este último passa a exigir o deslocamento do 

indivíduo até as fábricas, dá-se uma cisão entre o mundo privado (domiciliar) e o público (do 

trabalho). A casa passa a constituir-se como o locus das relações informais; nela, a família e 

os amigos podem experimentar a liberdade estranha ao mundo público. Ao contrário, o 

ambiente público, a rua, caracteriza-se pelas relações formais fundadas na disciplina 

organizacional que fiscaliza e controla as atividades. 

Para DaMatta (1985, p.48),  

 [...] se a casa distingue esse espaço de calma, repouso, recuperação e 

hospitalidade, enfim de tudo aquilo que se soma e define a nossa idéia de 

“amor”, “carinho”, e “calor humano”, a rua é um espaço definido 

precisamente ao inverso. Terra que pertence ao “governo” ou ao “povo” e 

que está sempre repleta de fluidez e movimento. A rua é um local perigoso.  

Essa cisão levou a uma outra: tempo para o trabalho/ tempo para o não trabalho. 

No século XVIII o relógio, cuja invenção remonta ao século XI, transformou-se em um aliado 

fundamental da produção industrial. Por meio dele, o tempo de labuta é delimitado em 

unidade de “hora trabalhada”, que se transforma, no decorrer do processo, em valor de troca, 

moeda. Foi sob essa perspectiva que Benjamin Franklin (1706 – 1790) criou a célebre 

expressão “tempo é dinheiro”; assim, o tempo, anteriormente visto como um processo natural 

de mudança converte-se em mercadoria, ou seja, em objeto de compra e venda. Hoje, o 

relógio se constitui em peça essencial na ditadura mecânica da vida moderna.   

Outros aspectos históricos conduziram a sociedade moderna até nossos dias, 

porém, os aqui levantados são vistos como os mais significativos para o esboço de condutas 

atuais, especificamente, às que pretendemos abordar neste estudo. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 ILUMINAÇÃO 
Justificativa 
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Como ponto de partida, definir gênero pareceu-nos essencial para o contexto, bem 

como clarificar a diferença entre este e a palavra sexo.  

Segundo Crose (1999, p. 50): 

O sexo é determinado por nossos genes, que desencadeiam hormônios para 

desenvolvermos genitália masculina ou feminina. O sexo não pode ser 

mudado, pelo menos seus aspectos genéticos (...). O gênero, ao contrário, é 

um termo singularmente humano. O gênero descreve a identidade masculina 

e feminina, os desenvolvimentos ambientais ou culturais que começam a 

acontecer conosco no nosso nascimento ou até antes. Este é o lado da 

‘criação’ do nosso ser.  

Se tomarmos esses conceitos como pilares, as diferenças entre homens e mulheres 

dizem respeito tanto ao sexo quanto ao gênero.  

Em relação ao sexo é significante salientar o fato da expectativa de vida diferir 

entre homens e mulheres desde o nascimento. Assim, de acordo com o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), a esperança de vida ao nascer apresenta desigualdades a favor 

do sexo feminino; a mulher em nossos dias vive mais que os homens. 

De acordo com dados brasileiros apresentados na tabela 1, a previsão, até 2050, é 

de manutenção dessas diferenças, no entanto, com tendência de equilíbrio; em 1999 a 

desigualdade era de 7,57 anos, em 2020 será de 7,33 e em 2050 de 6,38 anos (IBGE, 2004). 

Em 2001, a World Health Organization (WHO4) apresentou o seguinte cenário 

para os próximos anos: 

Projeta-se que países desenvolvidos terão uma razão de sexo5 mais 

equilibrada por volta de 2025, mas países em desenvolvimento terão taxas 

mais desequilibradas, com menor número de homens idosos em relação a 

mulheres idosas (WHO, 2001, p. 13, tradução nossa). 

                                                 
4 Organização Mundial da Saúde (OMS) 
5 A razão de sexo reflete o número de mulheres para cada 100 homens (IBGE, 1984 apud VERAS, 1996, p. 388). 
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Segundo a citada organização, a expectativa de vida da mulher, em geral, é 7-8 

anos maior que a do homem, variando em cada região no mundo. No momento, as 

justificativas para essas diferenças entre os sexos e países são desconhecidas, porém, “é 

provável que incluam uma complexa influência mútua entre aspectos comportamentais, 

biológicos e sociais” (WHO 2001, p. 13, tradução nossa). 

   Tabela 1: 

ESPERANÇAS DE VIDA AO NASCER 
ANOS 

TOTAL  HOMENS MULHERES  DIFERENÇA  

1999 70,02 66,31 73,88 7,57 

2000 70,43 66,71 74,29 7,58 

2003 71,29 67,56 75,17 7,61 

2005 71,88 68,14 75,77 7,63 

2010 73,40 69,68 77,26 7,58 

2015 74,79 71,13 78,60 7,47 

2020 76,06 72,47 79,80 7,33 

2025 77,20 73,69 80,86 7,17 

2030 78,23 74,80 81,80 7,00 

2035 79,14 75,79 82,63 6,84 

2040 79,95 76,68 83,35 6,67 

2045 80,66 77,47 83,98 6,51 

2050 81,29 78,16 84,54 6,38 
                           
                            Fonte: IBGE6 

 

Em relação ao gênero, as características próprias do sexo masculino ou do sexo 

feminino são determinadas através das condutas reconhecidas socialmente. O gênero é 

construído “num espaço social e político e sua ‘natureza’, bem como seus rituais iniciáticos, 

só podem ser compreendidos dentro dos suportes simbólicos do masculino e do feminino 

próprios a cada sociedade” (CECARELLI, 1998a, p. 10). 

                                                 
6 Projeção da população. Revisão 2004 Projeções 1980/2050. Disponível em: <ftp://ftp.ibge.gov.br/ Estimativas_ 
Projecoes_Populacao/Revisao_2004_Projecoes_1980_2050> 
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Ao pesquisar o gênero enquanto construção social, os termos masculinidade e 

feminilidade surgem constantemente relacionados à conduta do homem e da mulher 

respectivamente. 

O termo “masculinidade”, especificamente, é empregado por Cecarelli (1998a; 

1998b), Fleming (1999), Korin (2001), Siqueira (1997), Hardy e Jiménez (2001), DaMatta 

(1997), Nolasco (1995), entre outros, mas não recebe uma definição precisa. Ele aponta para 

características da cultura, presentes no cotidiano, mas sem nomeação clara: é uma 

representação. 

Para Cecarelli (1998b, p. 41) “feminilidade e masculinidade são subjetividades”, e 

para Siqueira (1997, p. 129): 

A constituição da identidade masculina, bem como da feminina, é entendida, 

então, como um complexo processo dialético em que as biografias 

individuais entrecruzam-se com as pautas sociais historicamente construídas, 

onde o sujeito interativo imprime significações singulares às suas ações no 

mundo, ações essas inscritas em um cenário de alternâncias, confrontos e 

superações com os outros significativos que compõem o seu universo 

vivencial. Assim: masculinidades e feminilidades constituem-se em práticas 

múltiplas e mentalidades correlatas, oriundas de fontes diversas, assumindo 

um caráter dinâmico e polimorfo em contínua transformação. 

Nolasco (1995) em seu livro “O Mito da Masculinidade” descreve alguns pilares 

importantes na construção do gênero masculino em nossa cultura, dentre eles: a paternidade, o 

trabalho e o sexo7. 

Segundo o autor, a figura paterna usualmente reveste-se de autoridade e poder 

distanciando-se e abdicando da relação afetiva com os filhos. Seu papel, até há pouco tempo, 

limitava-se ao provedor da família e disciplinador dos filhos. No resgate histórico deste 

último século, Nolasco aponta que na década de 30 associava-se a figura paterna a uma 

                                                 
7 Nolasco utiliza a palavra sexo para referir-se à prática sexual.   
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representação divina, algo intocável e imaculado. Já nos anos 50 a paternidade assumia um 

caráter majestoso e, a partir da década de 70, sob influência dos movimentos sociais 

femininos, a crise no mundo do trabalho e da família, os modelos anteriores de paternidade 

começam a ser questionados. Nos anos 90 as imagens do “pai herói”, “pai protetor”, “chefe de 

família”, com exigências “tão nobres”, são derrubadas e apontadas como problemáticas. 

Se levarmos em consideração que o idoso de hoje nasceu e cresceu nas décadas 

anteriores a 1945, podemos supor que sua educação tenha sido pautada no modelo divino de 

paternidade e na relação familiar distante. 

Discutindo o sexo como pilar da masculinidade, Nolasco (1995, p. 41) aponta 

que: “a diferenciação dos genitais é o ponto de partida para as expectativas de comportamento 

tanto para o homem quanto para a mulher, bem como por meio deles se desenharão os 

contornos das subjetividades dos indivíduos”. No caso do gênero masculino, o autor 

acrescenta que os órgãos genitais assumem tamanha importância que usualmente são 

idealizados como um outro ser, constituindo uma parte isolada do corpo. Essa cisão pode 

acarretar a centralização do prazer masculino na genitália, impedindo outras possibilidades de 

satisfação e conduzindo  representação do que é um homem à separação entre corpo, genitais 

e envolvimento afetivo. No imaginário masculino, o desempenho peniano determina o quão 

macho é o homem, assim, o modelo insaciável é utilizado enquanto ideal para a comprovação 

da masculinidade. 

Associada a essa identificação viril e conquistadora, a ilusão de superioridade 

masculina encontra força e poder no mundo do trabalho. 

Para o autor, 

A partir da Revolução Industrial, os valores e a dinâmica capitalista passam 

cada vez mais a reforçar e a definir os padrões de comportamento 

masculinos. [...] A posse, o poder, a competição, a valorização e a busca de 
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status social definem tanto a dimensão neocapitalista8 do trabalho quanto os 

apelos pelos quais um homem deve deixar-se seduzir. (NOLASCO, 1995, 

p.52). 

A conquista do primeiro trabalho formal para o homem representa a passagem da 

adolescência ao período adulto; a independência familiar financeira garante o ingresso aos 

padrões masculinos de poder e dominação. O fato de pertencer a uma instituição concede ao 

jovem um segundo sobrenome, valorizado-o socialmente. 

Em contrapartida, a condição de desempregado ou aposentado conduz à ameaça 

de fragmentação do modelo social, gerando o sentimento de que os homens, fora destas 

especificações, não existem como pessoas.  

Dessa mesma forma, após os movimentos femininos das décadas de 60 e 70, a 

sociedade passa a flexibilizar os lugares ou papéis definidos como próprios para homens e 

para mulheres, favorecendo o crescimento dessa instabilidade masculina. 

Para Kehl, 

[...] parecem ser os homens os mais afetados pela recente interpenetração de 

territórios – e não só porque isso implica possíveis perdas de poder, como 

argumentaria um feminismo mais belicoso, e sim porque coloca a própria 

identidade masculina em questão. Sabemos que a mulher sente a conquista 

de atributos “masculinos” como um direito seu, reapropriação de algo que de 

fato lhe pertence e há muito lhe foi tomado. [...] Já para o homem toda 

feminização é sentida como perda – ou como antiga ameaça que afinal se 

cumpre. Ao homem interessa manter a mulher à distância, tentando garantir 

que este a mais [falo] inscrito em seu corpo lhe confira de fato alguma 

imunidade. (KEHL, 1996, p. 26, grifo nosso). 

                                                 
8 Os teóricos do neocapitalismo, movimento criado como alternativa à crise americana na década de 20, 
defendem a idéia de um Estado mais interventor, que administre a produção e o consumo, preservando a 
economia de mercado. 
 



29 

 

Fundamentada nesses pilares culturalmente determinados: paternidade, 

comportamento sexual e trabalho, a sociedade reproduz, de geração a geração, um padrão 

hegemônico de masculinidade. Primeiramente a família, seguida da escola, da igreja e do 

ambiente social se incumbem de perpetuar o modelo. 

Em nossos dias, mesmo após alguns sinais de mudança, o homem resiste em 

abandonar a fantasia de “super-homem”, onde a virilidade, a coragem e a força o tornam 

imune a fragilidades, inseguranças e angústias. 

Para o gênero masculino, a base na construção de sua identidade ainda constitui-se 

de fundamento muitas vezes rígido: 

O estereótipo do macho exclui [...] diferentes dinâmicas subjetivas, fazendo 

crer ao indivíduo que um homem se faz sob sucessivos absolutos: nunca 

chora; tem que ser o melhor; competir sempre; ser forte; jamais se envolver 

afetivamente e nunca renunciar. (NOLASCO, 1995, p. 40). 

Conhecer os caminhos de construção da masculinidade foi de fundamental 

importância para o desenvolvimento da pesquisa. Reconhecer que para o homem, negar o 

padrão estabelecido significa questionar sua própria identidade, auxiliou na compreensão do 

distanciamento dos homens em atividades consideradas não apropriadas aos machos. Adiante, 

teremos a oportunidade de aprofundar esta análise. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 PRIMEIRO ATO 
Revisão teórica 
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3.1 Cena 1 - A velhice 

Nos últimos 50 anos o mundo tem experimentado uma explosão no número de 

idosos e, conseqüentemente, uma crescente solicitação social por parte destes. Por meio de 

grupos organizados e participações comunitárias ativas, registra-se a ampliação de sua 

visibilidade e o crescimento de seu poder político, justificando um interesse maior por esses 

indivíduos (DEBERT, 1999).  

Porém, segundo Leme (1996), é equivocado imaginar que o estudo do 

envelhecimento iniciou-se nesse período. Em seu texto, o autor cita referências que datam de 

2800-2700 a.C., em que o velho é representado por uma imagem deitada com ideogramas de 

fraqueza muscular e perda óssea. O autor apresenta dados de intelectuais como Hipócrates 

(séc. V a.C.), Marco Túlio Cícero (na antiga Roma), Galeno (129-200 d.C.), Avicena (980-

1063), Arnold de Villanova (1235-1312), Roger Bacon (1212-1294), Gabriele Zerbi (1468-

1505), Sir John Floyer (1649-1743), Benjamin Rush (1745-1813), Carl Canstatt (1807-1850), 

entre outros, que contribuíram para o entendimento da velhice e conseqüente prolongamento 

da vida. Por um longo tempo, porém, esses estudos preocuparam-se essencialmente em 

explicar as manifestações biológicas do envelhecimento.  

Apenas no último século a velhice passou a ser vista através de lentes ampliadas, 

proporcionando sua observação enquanto etapa final do processo de envelhecimento. O fato 

viabilizou a distensão do envelhecimento no percurso de vida e conferiu à velhice um olhar 

multifocal. O alargamento dessa abordagem passou então a conduzir inúmeros estudos, 

agregando disciplinas e profissionais. Para Mercadante (1998, p. 60), “Pensar a velhice de 

maneira não total é estabelecer uma determinação do biológico sobre todos os outros aspectos 

que explicam o envelhecimento”. Portanto, atualmente, o movimento mundial adota a 

Gerontologia para encaminhar os trabalhos que abordam o envelhecimento e a velhice.    
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Apesar de cientes que um dia atingiremos a condição de idosos, muitas vezes não 

reconhecemos o fato. Beauvoir (1990, p. 10), citando Proust, aponta que “de todas as 

realidades, [a velhice] é, talvez, aquela de que conservamos por mais tempo, ao longo da vida, 

uma noção puramente abstrata” e acrescenta “nada deveria ser mais esperado e, no entanto, 

nada é mais imprevisto que a velhice”. 

O corpo pode ser o primeiro a denunciar a passagem do tempo: as rugas, os 

cabelos brancos ou a calvície, a pele sem brilho, músculos flácidos e enfraquecidos revelam a 

face decadente do envelhecimento. Mas, não podemos nos limitar a discutir apenas a 

dimensão cronológica do tempo, na qual a passagem dos dias, meses e anos ocorrem 

sucessivamente e produzem efeitos deletérios à matéria. 

Martins (1998, p. 12) propõe em seu texto uma outra visão: 

Precisamos, então, pensar na idéia do tempo propriamente dito, e é somente 

acompanhado a sua dialética interna – o homem não está no tempo, é o 

tempo que está no homem – que seremos então levados a compreender a 

idéia do sujeito humano. 

Nesse sentido, a idéia de tempo como sucessão de momentos é limitada, pois o 

passado, o presente e o futuro estão internalizados no Ser, que, simultaneamente, é capaz de 

preservar, viver e projetar o tempo. Assim, estabelecido enquanto dimensão do Ser, o tempo 

não pode ser medido.  

É importante saber que não sou Kronos, isto é, um tempo delimitado por 

mensurações provenientes das pesquisas da ciência ôntica que se esquece do 

Ser e das suas possibilidade [...] somos Kairós, isto é, um tempo vivido em 

uma determinação consciente e efetiva de nossa existência. Uma consciência 

que é tempo e que indica novas direções. (MARTINS, 1998, p. 22) 
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Infelizmente, o período da velhice ainda é bastante associado apenas ao tempo 

Kronos, mas, como questiona Messy (1993, p. 15), “Isto é suficiente para rubricar a perda 

como traço específico da velhice?”.  

De forma geral, a cultura ocidental, deprecia e rejeita aquele que perde a 

capacidade de reproduzir a espécie e de produzir riquezas; em contrapartida valoriza e 

privilegia aquele que a possui. Nesse ambiente, o corpo jovem, assume o modelo idealizado 

do belo, forte e ativo. Portanto, 

As sociedades contemporâneas, ao valorizarem o novo, reforçaram os 

aspectos negativos do corpo envelhecido, especialmente os aspectos 

biológicos, transformando a velhice em sinônimo de doença e o idoso, em 

um ser declinante. (MEDEIROS, 2004, p.193). 

Ao carregar os sinais corporais do envelhecimento, o idoso é marcado com o 

estigma da decadência. Por associação, ao ampliarmos essa imagem estigmatizada de 

declínio, também as demais funções são atingidas, assim, mesmo sendo capaz, o velho sente-

se, muitas vezes, arruinado para o raciocínio, os contatos sociais e as relações afetivas. 

Vários idosos, a partir dessa perspectiva negativa, apresentam-se desesperançados 

em nossa sociedade. Porém, “Nem todos os velhos são iguais. Nem as perdas se dão todas ao 

mesmo tempo. E que é inegável a contribuição dos velhos aos seus familiares, à sociedade e à 

comunidade” (MEDEIROS, 2004, p.194). 

A heterogeneidade é característica da raça humana e abrange todos os aspectos do 

Ser; portanto, não é possível omiti-la nos mais velhos. Podemos, ao observar o cotidiano, 

identificar inúmeras velhices: alegres, tristes, ricas, pobres, doentes, sadias, ignorantes, ativas, 

e outras, por isso, não há como estabelecermos uma identidade generalizada do idoso. A ela 

apenas podemos atribuir a diferenciação entre grupos, numa classificação cronológica.  
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Além disso, o homem não se restringe a reproduzir modelos identitários, ele é 

capaz de gerá-los sob o impulso do desejo, nesse processo conquista sua subjetividade e 

torna-se um indivíduo revolucionário, singular e competente para constantes alterações 

(MERCADANTE, 1998). Logo, é impossível rotular a velhice, o velho e o envelhecimento. 

Para Beauvoir (1990, p. 169, grifo nosso), 

Quando o velho não é vítima de condições econômicas e fisiológicas que o 

reduzem ao estado de sub-homem, permanece, ao longo das alterações da 

senescência, o indivíduo que foi: sua última idade depende em grande parte 

de sua maturidade. 

Assim, o idoso permanece o mesmo indivíduo, porém, numa nova etapa da vida; 

um ser diacrônico que teve origem no nascimento e percorre seu caminho até o encontro final 

com a morte.  

Além da biologia e fisiologia do corpo que envelhece, esse último século foi 

bastante rico na produção de estudos relacionados aos aspectos psicológicos e sociais do 

envelhecimento. Sem eles seria impossível explicar como idosos com exames físicos 

comprometedores, ainda permanecem ativos e com boa qualidade de vida ou, inversamente, 

justificar os casos em que, apesar de exames não detectarem o comprometimento físico, o 

indivíduo necessita cuidados e a presença regular de um acompanhante.  

Após um período em que estudos geriátricos dominaram o cenário do 

envelhecimento, autores como Correa (2002) destacam que os problemas básicos em adultos 

idosos estão se redirecionando e, hoje, considera-se que são mais do tipo social do que 

exclusivamente físicos; no entanto, não há como negar a importância desse último nas idades 

mais avançadas.  

Se levarmos em consideração que o estabelecimento das relações com o outro se 

dá no meio societal e que é nesse momento, na relação com o outro e pelo outro, forjada a 
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identidade individual e social, é evidente a importância e o valor desse ambiente como 

determinante na constituição do sujeito (MERCADANTE, 1998). 

Para Almeida: 

O homem se torna homem através dos modelos sociais de conduta que lhe 

são socialmente transmitidos, que possibilitam tanto a sua sobrevivência 

(material e social), como o desenvolvimento de suas potencialidades. Nesse 

processo, o homem se torna um membro da cultura (ALMEIDA, J., 2002, p. 

53). 

É submerso no meio cultural que o homem constrói e desenvolve suas 

subjetividades, interferindo e recebendo interferência deste. A alteração e extirpação do 

estigma da velhice, portanto, ocorrerá no momento em que as subjetividades forem 

valorizadas, propiciando, em decorrência, a mudança na cultura e do ambiente social, 

tornando-o receptivo às diferenças. Dar voz ao idoso contrageneralizador é valorizar seu relato 

de vida rompendo com este círculo restritivo.   

Dessa maneira, políticas e noções que proclamam a velhice “diferente” surgem 

nas últimas décadas com o objetivo de estimular uma nova forma de envelhecer. Sob a 

perspectiva de curso de vida e considerando aspectos biopsicossociais da velhice, 

especialistas estabelecem os conceitos de envelhecimento bem-sucedido ou saudável e 

envelhecimento ativo. 

Para introduzir o envelhecimento bem-sucedido ou saudável, Netto e Ponte (1996) 

apontam que as alterações biofisiológicas presentes nesse período caracterizam-se pela 

redução das capacidades, porém, 

[...] o ritmo de declínio das funções orgânicas varia não só de um órgão a 

outro, como também entre idosos de mesma idade. Este fato é de observação 

corriqueira e justifica a impressão de que o envelhecimento produz efeitos 

diferentes de uma pessoa a outra (NETTO; PONTE, 1996, p. 6). 
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 A disparidade entre os resultados provocados pelo envelhecimento é justificada, 

segundo os autores, pela interferência de fatores intrínsecos, inerentes ao organismo daquele 

que envelhece, e de fatores extrínsecos, como o meio ambiente, a composição corporal, a 

dieta, causas psicossociais entre outros. 

Segundo os autores, no processo de senescência faz-se a distinção entre 

envelhecimento comum, no qual os fatores extrínsecos intensificam os efeitos do processo 

degenerativo, e envelhecimento bem-sucedido ou saudável, no qual o estilo de vida intervém 

positivamente, desacelerando o ritmo de declínio, assim, é dada “ênfase para a ação benéfica 

potencial do exercício, para observância de dieta adequada, para cessação do hábito de fumar, 

para moderação na ingestão de bebidas alcoólicas, etc.” (NETTO; PONTE, 1996, p. 6). De 

acordo com esse conceito, a adoção de hábitos saudáveis, principalmente no período da 

maturidade, pode garantir a qualidade de vida na velhice. 

No mesmo sentido, a WHO preconiza o conceito de envelhecimento ativo, no 

qual são considerados múltiplos aspectos na elaboração de uma política de saúde com visão 

ampliada da velhice. 

De acordo com a instituição: “Envelhecimento ativo é o processo de otimização 

das oportunidades de saúde, participação e segurança, com o objetivo de melhorar a qualidade 

de vida à medida que as pessoas ficam mais velhas” (WHO, 2005, p. 13); enquanto política de 

saúde aplica-se tanto ao indivíduo quanto a grupos populacionais. O envelhecimento ativo 

permite às pessoas desenvolverem o potencial para o bem estar físico, social e mental durante 

o curso de vida, dá lugar à participação do indivíduo na sociedade de acordo com suas 

necessidades, desejos e capacidades e provê, quando necessário, a proteção, segurança e 

cuidados adequados.  
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Segundo o conceito, fatores determinantes diversos, que envolvem indivíduos, 

famílias e países, interferem no envelhecimento ativo. Na figura abaixo, verifica-se a 

disposição desses fatores. 

Figura 1 – Os fatores determinantes do envelhecimento ativo 

 
Fonte: WHO (2005) 

Analisando o esquema, podemos identificar a cultura e o gênero como 

determinantes transversais, influindo sobre os demais fatores e, o conjunto destes, de forma 

integrada, conduzindo ao envelhecimento ativo. A WHO (2005) aponta a necessidade de mais 

pesquisas para esclarecer e especificar o papel de cada determinante, bem como, ampliar a 

análise da integração entre eles no processo de envelhecimento ativo.  

Por meio da divulgação desse conceito reconhece-se que: 

[...] a idade cronológica não é um marcador preciso para as mudanças que 

acompanham o envelhecimento. Existem variações significativas 

relacionadas ao estado de saúde, participação e níveis de independência entre 

pessoas mais velhas que possuem a mesma idade. As autoridades precisam 

considerar essas variações ao formular políticas e programas para as 

populações “mais velhas”. Fazer vigorar políticas sociais abrangentes 
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baseadas somente na idade cronológica pode ser discriminatório e 

contraproducente para o bem-estar na terceira idade (WHO, 2005, p. 6). 
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3.2 Cena 2 – O homem idoso 

 
A conquista de uma vida mais longa não é privilégio feminino; também o homem 

participa da transição demográfica iniciada no século XX. O envelhecimento masculino, 

porém, tem características peculiares, muitas vezes, desprezadas em estudos, talvez, em 

virtude de a maioria idosa constituir-se de mulheres. 

Em 2001, a WHO, sensível a esta questão, publicou um caderno especial 

abordando exclusivamente o envelhecimento masculino. Sob o título “Men, Ageing and 

Health”9, foram apresentados dados demográficos, ressaltadas diferenças e lançadas 

indagações:  

Enquanto a abordagem específica de gênero é usada para identificar 

iniqüidades persistentes no status das mulheres, a situação específica do 

homem, particularmente do homem idoso, requer investigação e mais 

estudos, especialmente visando às determinantes da saúde. Por exemplo, por 

que os homens possuem um maior risco relacionado às causas importantes 

da mortalidade? Por que a expectativa de vida do homem é menor do que a 

da mulher em quase todos os países? (WHO, 2001, p. 3, tradução nossa) 

As respostas para essas questões, certamente, não serão encontradas apenas 

observando o homem na velhice, mas acompanhando a trajetória de vida do gênero. A partir 

desse resgate é que se compreenderá melhor o homem idoso.  

Na velhice, o homem atinge o ponto limite para enfrentamento de perdas que 

sempre ameaçaram o reconhecimento de sua masculinidade e não há, nesta etapa, como se 

desvencilhar da problemática contemporizada por toda a vida, pois, esses fantasmas 

materializam-se nesse momento. Torna-se essencial elaborar, entre outras, a perda do trabalho 

                                                 
9 Em português: Homens, Envelhecimento e Saúde. 
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e do papel social a ele relacionado, da virilidade, da imagem heróica de pai, enfim, a perda do 

poder que o tem sustentado até aquele instante. 

Um dos marcos significativos do período é a aposentadoria. Apesar de muitos a 

desejarem como recompensa, após tantos anos de trabalho, quando realmente acontece, 

desencadeia uma crise importante que repercute nos anos seguintes. Note-se que ao trabalho 

estão ligados mecanismos de identificação masculina que se rompem quando o homem se 

aposenta. 

Para Messy (1993, p. 17), sob o aspecto psicanalítico, a aposentadoria relaciona-se 

com perdas de objetos investidos, que geram a necessidade de superação de luto: 

O término da atividade, vivenciada como uma perda mais ou menos 

importante, conforme a quantidade de imagens narcísicas fornecidas pelo 

trabalho, - em lugar do objeto investido – precipitou na patologia, e até na 

morte, não poucos dos excluídos do labor. O número elevado de depressões 

que se seguem à aposentadoria fornece a indicação clínica do trabalho de 

luto contraído.  

Crose (1999, p 44), corroborando o pensamento de Messy, acrescenta que: 

[...] a maioria [dos homens] está mal preparada para o isolamento e os 

sentimentos de inutilidade que a aposentadoria pode provocar. O trabalho 

dos homens é em geral a raiz do seu poder, da sua produtividade e da sua 

auto-estima. O local de trabalho pode ser a fonte dos seus relacionamentos 

mais próximos. Muitos ficam surpresos quando perdem muito mais do que o 

estresse do trabalho quando se aposentam. Podem achar que abandonaram o 

âmago de seu ser. Os efeitos dessas perdas são percebidos com os índices 

crescentes de depressão dos homens idosos. 

Para muitos, a aposentadoria, como um rito de passagem, anuncia a chegada da 

velhice e suas implicações. Frias (1999, p. 184) destaca a sensação de inutilidade e vazio 

provocada por ela, principalmente naqueles que nunca participaram do cotidiano da família: 



41 

 

Sua participação na vida familiar estava basicamente ligada ao papel do 

marido trabalhador, do qual dependia o provento da família. A partir da 

inexistência de novas ocupações e da ausência de objetivos e planos para a 

vida futura, concretiza-se a imagem [negativa] da velhice, que se intensifica 

através do isolamento [...] 

Pressionados a abandonar o papel público ao afastar-se do trabalho formal, alguns 

homens, mesmo com dificuldade, procuram aproximar-se dos familiares e das relações 

privadas. Estes sujeitos, em primeiro lugar, tentam alcançar um novo espaço na própria casa 

e, muitas vezes, encontram a resistência da companheira, a “rainha do lar”, que percebe na 

figura do marido um transgressor de seus domínios; e, em segundo lugar, buscam gerar redes 

sociais além dos laços familiares, ação pouco evidente quando no desempenho das funções de 

trabalhador. 

Preencher o vazio deixado pela ausência do trabalho torna-se essencial àquele que 

deseja sustentar a paixão pela vida. Na procura de outras possibilidades de realização é que 

ocorre a construção de um novo modelo masculino. 

Tão assustadoras quanto as imagens negativas relacionadas à aposentadoria são as 

mudanças corporais e fisiológicas vivenciadas na velhice. A progressiva perda da eficiência 

muscular, da aparência jovem e, para muitos, da saúde, podem aproximar o homem ao perfil 

frágil que sempre foi afastado pelo modelo de vigor inerente à masculinidade tradicional. 

Korin (2001) aborda a interferência desse padrão masculino usual sobre os cuidados com a 

saúde citando Kimmel, que ressalta: “os homens verdadeiros não ficam doentes, e, quando 

isto sucede, eles não se queixam e não buscam ajuda até que a totalidade do sistema comece a 

se desmoronar (grifo nosso)”. Para o homem é difícil assumir o papel de paciente, por isso o 

idoso encontra em seu modelo de masculinidade uma barreira para o cuidado da saúde a qual, 

normalmente, é menos favorecida na velhice. 
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Assumindo um significado semelhante à menopausa para as mulheres, ou seja, o 

final do período reprodutivo, para o homem, a impotência é mais um elemento de 

instabilidade do período. Como tratamos anteriormente, no decurso de sua vida, o homem 

funda a sexualidade essencialmente na genitália. A partir da impossibilidade de utilização 

desse estímulo, pode sentir-se acuado. Para Hardy e Jiménez, 

[...] o conceito de que a fertilidade é um componente importante da 

virilidade faz com que o homem estéril se sinta diminuído em sua 

masculinidade, custe a aceitar a situação, culpe a mulher e tenha dificuldades 

em encarar o problema perante os serviços de saúde e à sociedade (HARDY; 

JIMÉNEZ, 2001, p. 85, tradução nossa). 

 Como conseqüência, pode ocorrer, segundo Goldfarb (1998, p. 99) “uma 

renúncia defensiva a qualquer tipo de atividade sexual”. Ao menosprezar suas capacidades, o 

homem pode vir a isolar-se das mulheres, por temer a solicitação sexual, e dos homens, por 

sentir-se inferiorizado. Evitando desafios potenciais, ao tentar preservar sua imagem perante o 

outro, corre o risco de acabar por afastar-se de qualquer convívio. 

Na relação com os filhos, os problemas não são menores, pois a imagem 

poderosa, sustentada pelo esboço do herói infalível e forte, tende a desaparecer na velhice. 

Faz-se necessária a construção de um novo perfil paterno, o que demanda tempo e a 

superação de um doloroso processo, no qual não são permitidas idealizações, mas sim, o 

reconhecimento de sua própria vulnerabilidade e limitação.  

Para o homem que envelhece, a elaboração de uma nova identidade inclui a 

superação das perdas relacionadas com o trabalho, com a sexualidade, com a paternidade, 

com o poder, e outras, além da transposição dos modelos socialmente estabelecidos. Segundo 

Almeida J. (2002, p. 56-57), 

As políticas de identidade funcionam como as pinturas com ponto fixo, 

fixando os indivíduos em seus “devidos” lugares sociais e fazendo com que 
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projetos singulares e/ou particulares, idealizados fora dos parâmetros 

estabelecidos, sejam verdadeiras aberrações, como alucinações, como 

anamorfoses10 das imagens socialmente estabelecidas. 

Portanto, a velhice lança ao indivíduo um desafio renovador que somente o 

enfrentamento corajoso e criativo acolherá uma perspectiva de mudança. 

Nosso cotidiano social é rico em modelos bem sucedidos, que aceitaram o desafio; 

percebendo-os compreenderemos que a velhice é heterogênea e diversa. Por conseqüência, 

será preciso contrageneralizar, isto é, reformar o pensamento, desconstruir o modelo social 

decrépito de velhice e dar lugar a outro, subjetivo e singular (MERCADANTE, 2004). 

Desvendar a construção dessa subjetividade relacionada ao gênero masculino será 

o caminho trilhado por esse trabalho, pois, 

Os poucos homens que têm conseguido vencer a batalha da sobrevivência e 

estão vivendo até uma idade bem avançada são modelos a serem estudados 

para orientação na descoberta de novas maneiras de ser masculino. (CROSE, 

1999, p. 223) 

                                                 
10 Segundo o autor, “anamorfose corresponde a um processo de reprodução de imagens através de uma alteração 
na proporcionalidade entre os eixos transversal e vertical, provocando uma alteração nas proporções da imagem 
original, vale dizer, uma deformação da mesma [...]” (ALMEIDA J., 2002, p. 56-57). 
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3.3 Cena 3 – O trabalho e a aposentadoria 

Os estudos referentes à categoria trabalho têm em Karl Marx (1818-1883), 

filósofo e economista alemão, um de seus expoentes. O autor analisou a sociedade capitalista 

sistematizando algumas idéias: 

[...] o trabalho é um processo entre o homem e a Natureza, um processo em 

que o homem, por sua própria ação, media, regula e controla seu 

metabolismo com a Natureza. [...] põe em movimento as forças materiais 

pertencentes à sua corporalidade, braços, e pernas, cabeça e mão, a fim de 

apropriar-se da matéria natural numa forma útil para sua própria vida. Ao 

aturar, por meio desse movimento, sobre a Natureza externa a ele [...] 

modifica, ao mesmo tempo, sua própria natureza. Ele desenvolve as 

potências nela adormecidas e sujeita o jogo de suas forças a seu próprio 

domínio (MARX, 1983, p. 149). 

O conceito, portanto, não acolhe as atividades animais instintivas e admite que “o 

pensamento (a consciência) e a vontade de realização são elementos fundamentais que 

distinguem o trabalho humano do animal” (PADILHA, 2000, p. 28). 

Para o homem, a labuta torna-se essencial na medida em que permite a satisfação 

das necessidades à sobrevivência e a realização de seus desejos. Além disso, 

O contentamento e a satisfação com o trabalho ocupam importante posição 

na satisfação de vida e de confiança em relação a si mesmo, conjuntamente 

com a saúde física e psicológica. O interesse e o envolvimento com o 

trabalho fazem parte da imagem que cada um tem de si (IWANOWICZ, 

2000, p. 107). 

A princípio, como já colocado, o trabalho surge em consonância com um tempo 

regido pela natureza, em harmonia com o dia, com a noite e as estações do ano. Porém, a 

relação sofre alterações com o passar dos séculos, determinando o distanciamento do homem 

desse mundo natural. A partir dos séculos XVII e XVIII, em que se instala o rígido controle 

burguês sobre os operários, o tempo passa a subordinar-se às condutas trabalhistas 
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determinadas pelos detentores dos meios de produção, assim, é na organização social 

capitalista que se instala a exploração do homem pelo homem. 

Instituições sociais importantes servem de veículo para a transmissão dos 

preceitos de controle do tempo. O ócio passa a não ser aceito.  

Segundo Padilha (2000, p. 51): 

A diversão era vista como um perigo. [...] Moralistas e educadores aderem à 

luta contra o desperdício de tempo. A escola desempenhava, no século 

XVIII, o papel da instituição encarregada de treinar as crianças para a 

disciplina e o trabalho, através de rígidos controles do tempo. Uma vez 

dentro da escola, a criança entrava num novo universo de tempo, nos moldes 

da disciplina militar. 

Ao analisar essa sociedade Oliveira (1997, p. 14) aponta o predomínio de “um 

cenário no qual o trabalhador vive o trabalho enquanto opressão e estranhamento”, nesse 

contexto, o operário percebe que o tempo despendido na execução das tarefas profissionais 

não lhe pertence, pois não trabalha para si. Dessa forma, resta-lhe apenas a propriedade do 

tempo do não-trabalho, onde as escolhas pessoais podem ser viabilizadas. É nessa cisão que 

se evidencia a dificuldade de união entre diversão e trabalho. 

Mais do que um controle externo, a ideologia capitalista instituiu preceitos que 

internalizaram o domínio de um grupo social sobre os demais; como conseqüência, a idolatria 

ao trabalho inundou a sociedade penetrando o cerne de boa parte da humanidade. Podemos 

verificar a eficiência desse mecanismo pacífico e silencioso na naturalização de suas noções; 

para muitos, o culto ao trabalho é prioritário e isento de questionamentos. 

Até o século XIX, a exploração desmedida da classe operária acontece de forma 

generalizada, porém, a partir do século XX, os operários, por meio de muita luta e pressão, 

conquistam o direito a alguns benefícios sociais. Segundo França (1999, p. 12) “A 
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aposentadoria é um fato social novo, pois só a partir do século XX a maioria da população 

assalariada no mundo inteiro passou a contar com a proteção da Previdência Social”. 

Com a obtenção desses direitos ocorre um relaxamento das tensões sociais e as 

relações trabalhistas passam a uma nova fase. Nesse período, muitos homens permaneceram 

na mesma empresa até a aposentadoria, portanto, pelo menos 30 anos de dedicação exclusiva 

a ela. Em função desse convívio diário de longo prazo, o ambiente fabril parece ter abrigado 

seus membros com maior proximidade; assemelhando-se à relação familiar, a empresa acolhia 

como mãe seus filhos, ou seja, seus funcionários.  

Ao analisar essa relação, Silva (2001, p. 71) aponta que: 

O sentimento de pertencimento que o empregado carrega ao longo da vida 

lhe é gratificante e dá segurança, criando com a empresa, uma agenda 

comum de trabalho e de vida pessoal. Tudo o mais fica em segundo plano, 

inclusive a família. 

Grande parte dos indivíduos que vivenciaram a experiência das empresas-mãe 

aposentou-se nos últimos cinqüenta anos e, portanto, hoje compõem a parcela populacional 

idosa. 

No Brasil, a seguridade social11 teve como marco a Lei Eloy Chaves, promulgada 

em 1923 (OLIVEIRA et al., 2004), que criou a Caixa de Aposentadoria e Pensões para os 

ferroviários. Surgem, a partir de então, as CAPs com: financiamento tripartite (empregado, 

empregador e Estado); administração por colegiado constituído por representantes dos 

empregados e empregadores, sem ingerência do Estado; e objetivo claro de oferecer 

benefícios (aposentadorias e pensões) a seus associados (DAL RIO, 2004). Em 1930, 

seguindo esse modelo, são fundados os Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs), dos 

quais as empresas são afastadas da administração e o Estado e os sindicatos se sobressaem na 
                                                 
11 De acordo com os autores seguridade social deve ser entendida como um conjunto de políticas e ações 
articuladas com o objetivo de amparar o indivíduo e/ou o grupo familiar ante os eventos decorrentes de morte, 
doença, invalidez, desemprego e incapacidade econômica em geral. 
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gestão dos recursos. Neles, os trabalhadores agrupam-se nacionalmente por categorias 

profissionais urbanas. No ano de 1966, o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, 

realiza a unificação desses Institutos com a criação do Instituto Nacional de Previdência 

Social (INPS), que hoje reconhecemos por Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS). É 

importante ressaltar o surgimento do Ministério da Previdência Social, no ano de 1974, 

assinalando o afastamento das empresas e dos sindicatos dos interesses previdenciários. Para 

Debert (1999, p. 166), a partir desse momento, 

[...] os aposentados passam a uma situação de orfandade política, posto que 

seus interesses se desvinculam da luta sindical, na medida em que questões 

trabalhistas e questões previdenciárias passam a ter loci distintos de 

encaminhamentos - o Ministério do Trabalho e o Ministério da Previdência -

, e a atenção das lideranças sindicais passam a centrar-se nas questões que 

dizem respeito, sobretudo, aos trabalhadores da ativa. 

Organizadas no interior dos sindicatos, as associações de aposentados 

desempenharam uma função marginal e assistencialista até a década de 80, quando reunidas 

em Federações (estaduais) e Confederação (nacional) unificaram o movimento representativo. 

Contudo, é apenas na década de 90 que recebem o reconhecimento público como 

representantes legítimas das reivindicações dos aposentados e pensionistas (DEBERT, 1999). 

É nesse ambiente, como veremos a seguir, que homens aposentados encontram o 

conforto para viverem o pós-trabalho. 

De acordo com as características constituintes da sociedade ocidental, grande 

parte do século XX reconhece o trabalho formal, aquele exercido fora de casa, como próprio 

ao gênero masculino. Para alguns homens, era impensável admitir sua incapacidade de prover 

a família e humilhante permitir que a esposa trabalhasse fora de casa. Portanto, em função da 

ligação mais intensa com a ocupação formal, para o homem o evento da aposentadoria pode 

assumir relevante significado.  Segundo Beauvoir (1990, p. 325), 
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Na vida do homem, a aposentadoria introduz uma radical descontinuidade; 

há ruptura com o passado; o homem deve adaptar-se a uma nova condição, 

que lhe traz certas vantagens – descanso, lazer – mas também graves 

desvantagens: empobrecimento, desqualificação. 

A adequação a uma outra realidade dependerá do significado atribuído à atividade 

profissional. Segundo a mesma autora: 

Quando o trabalho foi escolhido livremente, e constitui uma realização de si 

mesmo, renunciar a ele equivale, efetivamente, a uma espécie de morte. 

Quando se caracterizou como uma obrigação, ficar dispensado dele significa 

uma libertação. Mas na verdade, quase sempre há ambivalência no trabalho, 

que é ao mesmo tempo uma escravidão, uma fadiga, mas também uma fonte 

de interesse, um elemento de equilíbrio, um fator de integração à sociedade. 

Essa ambigüidade reflete-se na aposentadoria, que pode ser encarada como 

grandes férias, ou como uma marginalização (BEAUVOIR,1990, p. 325). 

Corroborando Beauvoir, França (1999, p. 21) aponta que, “existem pessoas que 

constroem a sua identidade vinculada a apenas uma área de interesse: o trabalho. Estas 

pessoas podem estar, sem querer, construindo uma aposentadoria difícil”. 

Se levarmos em consideração as questões de gênero relacionadas à velhice, 

podemos identificar que enquanto as mulheres idosas participam mais de programas para a 

terceira idade como grupos de convivência, teatro, coral, ginástica, etc., os homens estão em 

maioria no ambiente das associações. 

Debert (1999, p. 184-185) analisa a questão: 

Para as mulheres, o envelhecimento significa uma passagem de um mundo 

totalmente regrado para outro em que se sentem impelidas a criar as próprias 

regras. [...] O bem-estar é construído através da oposição entre a liberdade 

atual e as outras etapas da vida, sobretudo a juventude, em que as mulheres 

eram vítimas da opressão dos pais e dos controles que a sociedade exercia 

sobre elas. 
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Nesse sentido, os programas destinados à terceira idade podem oferecer o espaço 

adequado ao exercício da liberdade e independência. O convívio grupal parece reiterar e ecoar 

demonstrações de como é possível envelhecer diferentemente dos antigos padrões. 

No entanto, para o gênero masculino, “Não se comportar como um velho não é 

celebrar a liberdade e a autonomia que o envelhecimento traz, mas reconhecer que a liberdade 

que a aposentadoria proporcionaria é pura ilusão [...]” (DEBERT, 1999, p. 187). 

Diferentemente das mulheres, muitos homens idosos sentem-se desprestigiados na velhice; 

queixam-se que a consideração atribuída ao velho há alguns anos atrás já não é a mesma.  

Na busca por um local que os abrigue, estes encontram nas associações de 

aposentados o espaço próprio para suas reivindicações, ou seja, a “luta contra o Estado pela 

redistribuição de renda e por direitos sociais” (DEBERT, 1999, p. 143). 

Para a autora, tanto mulheres quanto homens pretendem combater os preconceitos 

e os estereótipos supostamente atribuídos à velhice, mas, em função das diferentes formas 

como a representam e como percebem as mudanças ocorridas no envelhecimento, cada qual, 

utiliza um espaço próprio para expressar-se: “[...] um público masculino [as associações] na 

luta pelos direitos do cidadão e pela redistribuição da riqueza e um público feminino 

[programas] na luta por mudanças culturais amplas que caracterizam os novos movimentos 

sociais” (DEBERT,1999, p. 144). 

Segundo dados do IBGE (2003), o Brasil, em 2002, tinha 77,7% do total de idosos 

aposentados ou pensionistas, porém, 

 A participação em programas para a terceira idade é muito pequena, se 

levarmos em conta a população idosa feminina brasileira. Da mesma forma, 

a participação masculina nas associações é pequena se comparada ao 

contingente de aposentados no país (DEBERT, 1999, p. 188). 
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Ao pesquisar o cenário que envolve o trabalho e a aposentadoria até nossos dias 

observa-se a velocidade de mutação desse ambiente. Alterações importantes vêm ocorrendo 

no mundo globalizado e, certamente, repercutirão de forma considerável na vivência da 

velhice do século XXI. O “capitalismo flexível”12, o desemprego, a progressiva redução de 

postos formais de trabalho, a diminuição generalizada dos salários presenciados na atualidade 

e  a presente crise do sistema previdenciário, bem como seu previsto aprofundamento, são 

alguns exemplos de fatores que desencadearão novas formas de envelhecer.  

O debate desses temas é essencial, polêmico e com freqüência o vemos em pauta; 

seu conteúdo complexo tem sido abordado na Gerontologia por meio de estudos específicos. 

                                                 
12 Expressão utilizada por Richard Sennett no livro “A corrosão do caráter: conseqüências pessoais do trabalho 
no novo capitalismo”. 8. ed. Rio de Janeiro, São Paulo: Record, 2004. Basicamente refere-se a uma nova forma 
de capitalismo, no qual se exige dos trabalhadores maior agilidade, abertura a mudanças em curto prazo, 
dependência cada vez menor de leis e procedimentos formais e exposição contínua a riscos. Nesse contexto a 
carreira tradicional dá lugar a algo maleável, que se adapta a cada momento em resposta a uma nova 
necessidade. 
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3.4 Cena 4 – O lazer e o trabalho voluntário 

 
Se as questões relacionadas ao trabalho, como vimos, merecem a atenção de 

teóricos importantes, também o tempo do não-trabalho é estudado na completude do tema. 

Assim, termos como ócio, lazer, tempo disponível, tempo liberado, tempo livre são 

vastamente estudados e sistematizados. Em seu livro, Padilha (2000) dedica um capítulo para 

a conceituação destes, reunindo a visão, nem sempre consensual, de alguns pesquisadores que 

se destacam no assunto. 

Do texto recortamos os seguintes conceitos: 

[...] “tempo liberado” [...] tempo de que o homem dispõe após o “tempo 

necessário”13 e “tempo livre” [...] parcela do tempo liberado pressupondo a 

liberdade de escolha do que fazer ou não fazer (BACAL, 1988 apud 

PADILHA, 2000, p. 55). 

[...] lazer [...] atividade escolhida pelo indivíduo e praticada durante um 

tempo que lhe é disponível de forma a lhe proporcionar descanso físico ou 

mental, divertimento, desenvolvimento de habilidades e da sociabilidade 

(PADILHA, 2000, p. 56). 

[Marcelino sugere] a utilização de tempo disponível no lugar de tempo livre, 

pois, “tempo algum pode ser considerado livre de coações ou normas de 

conduta social” – coloca lazer e ócio num mesmo campo, salientando que o 

que os diferencia é a OPÇÃO por contemplação (ócio) ou por atividade 

(lazer) (MARCELINO 1990 apud PADILHA, 2000, p. 58). 

Ócio, derivado do latim otium, traz consigo a idéia de tranqüilidade, de 

repouso, de não fazer nada. A palavra lazer deriva de verbo licere que, em 

latim, quer dizer “ser permitido”, “poder”, ou seja, ao lazer está ligada à 

idéia de liberdade de fazer (PADILHA, 2000, p. 58). 

                                                 
13 Segundo o autor “tempo necessário” é aquele despendido para a execução das tarefas de trabalho. 
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Os enunciados são bastante ricos e merecedores de longas abordagens e 

discussões, porém, para nosso estudo apenas servirão como esteio à introdução do tema lazer, 

que nos interessa enquanto caminho possível para o “envelhecimento doce”.  

Segundo Marcelino (2002, p. 54) 

Alguns autores consideram que, se os homens sempre trabalharam, também 

paravam de trabalhar, existindo assim um tempo de não-trabalho, e que esse 

tempo seria ocupado por atividades de lazer, mesmo nas sociedades 

chamadas “tradicionais”. Para outros, o lazer é fruto da sociedade moderna-

urbano-industrial. 

É a partir dos anos 50 que o lazer passa a ser estudado de forma sistemática, tanto 

pela sociedade capitalista quanto pela socialista. A Universidade brasileira inicia seus estudos 

sobre o assunto, de forma relevante, somente a partir da década de 70 (MARCELINO, 2002). 

Portanto, entre nós, os estudos sobre lazer, tal qual a gerontologia, estão apenas principiando. 

Padilha (2000) e Marcelino (2002) apontam que as idéias do sociólogo francês 

Joffre Dumazedier tem boa aceitação entre a maioria dos estudiosos do assunto e vêm 

influindo significativamente as pesquisas em nosso país, por isso, este estudo utilizará o termo 

lazer de acordo com o conceito por ele estabelecido: 

[...] conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de livre 

vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se e entreter-se ou 

ainda para desenvolver sua informação ou formação desinteressada, sua 

participação social voluntária ou sua livre capacidade criadora após livrar-se 

ou desembaraçar-se das obrigações profissionais, familiares e sociais 

(DUMAZEDIER, 1973, p. 34). 

Para o entendimento da noção de lazer deve-se incluir, com destaque, dois 

aspectos fundamentais, o tempo e a atitude: “[...] lazer, considerado como atitude, será 

caracterizado pelo tipo de relação verificada entre o sujeito e a experiência vivida, 

basicamente a satisfação provocada pela atividade”, assim, vincula-se ao prazer em realizar 
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uma tarefa; “[...] lazer ligado ao aspecto tempo considera as atividades desenvolvidas no 

tempo liberado do trabalho, ou no ‘tempo livre’, não só das obrigações profissionais, mas 

também das familiares, sociais e religiosas” (MARCELINO, 2002, p. 8). O autor alerta para o 

equívoco em considerar o lazer sob apenas um dos aspectos e direciona a essencialidade para 

a combinação destes. 

Quando se aborda a classificação do conteúdo do lazer, percebe-se a dificuldade 

em fazê-lo de forma demarcada, pois seus limites podem não estar claramente definidos. 

Admite-se, então, uma preponderância de interesses. Desse modo, a literatura aponta seis 

áreas predominantes: (1) artística, que engloba qualquer tipo de arte; (2) intelectual, por 

exemplo, o estudo e a leitura; (3) física, como o esporte e a ginástica; (4) manual, entre outras 

o artesanato e a jardinagem; (5) turística, como passeios, viagens, etc; (6) e social, reunindo 

tudo o que se refere à relação com o outro, como bailes, festas e encontros (MARCELINO, 

2002). Segundo o autor, a ampla variedade de experiências nas diversas áreas de interesse 

pode garantir a riqueza de estímulos oferecidos pelo lazer. 

Apesar da amplitude de abrangência, gozar o tempo livre numa sociedade 

capitalista, parece implicar, inevitavelmente, uma relação de consumo. Segundo Padilha 

(2000, p. 77), em nossa sociedade “[...] o próprio lazer é impregnado da racionalidade 

econômica e se transforma em mais uma mercadoria a ser consumida”. Estabelecem-se assim, 

distintos meios de lazer para as diferentes classes sociais. 

Corroborando as análises de Padilha, Marcelino (2002, p. 23) acredita que “O 

fator econômico é determinante desde a distribuição do tempo disponível entre as classes 

sociais até as oportunidades de acesso à Escola, e contribui para uma apropriação desigual do 

lazer”.  
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Mas a condição econômica não é a única interveniente. Da mesma forma, o sexo, 

a violência, a acessibilidade ao espaço, o grau de instrução, a cultura, o preconceito e a idade 

entre outros, podem conduzir à apropriação diferenciada dessa prática.  

No caso da população idosa, com freqüência, esses fatores constituem-se em 

limitadores para a diversidade de vivências prazerosas do tempo livre. Assim, pesquisas 

demonstram que muitos usufruem o lazer nos próprios locais de moradia, dentro das casas, o 

que favorece a participação no que é mais disponível e acessível, ou seja, a TV. Em função de 

uma programação televisiva, geralmente, superficial, essa conduta pode conduzir a 

experiências alienantes e destrutivas, que reforçam o modelo consumista e desestimulam a 

criatividade e a análise critica.  No entanto, é inquestionável a importância desse veículo de 

comunicação, porém, um salto de qualidade no conteúdo de suas transmissões, bem como o 

incremento da capacidade do telespectador em selecionar a programação veiculada, poderiam 

proporcionar oportunidades mais ricas.  

Iwanowicz, em suas pesquisas, admite, primeiramente, a importância do trabalho 

no decurso da vida: 

A principal forma de participação na vida social é o trabalho e, como tal, 

transformou-se em um referencial de socialização da pessoa. Participar do 

processo de trabalho e das relações dele resultantes significa, hoje, viver e 

fazer parte da sociedade em desenvolvimento (IWANOWICZ, 2000, p. 106). 

Para, a partir desse ponto, reconhecer a essencialidade da análise dos significados 

do trabalho relacionados às práticas de lazer. Assim, a pesquisadora aponta a dificuldade que 

muitos possuem para adaptarem-se a uma atividade no pós-trabalho estranha àquela 

vivenciada anteriormente. Comprovando o fato, a autora apresenta o estudo brasileiro 

realizado com um grupo de idosos, no qual relatos referem-se a um maior prazer na realização 

de atividades que mantenham o caráter do trabalho (IWANOWICZ, 2000). Esse aspecto é de 



55 

 

fundamental compreensão quando avaliamos o ingresso de aposentados em programas 

destinados à terceira idade. 

Nesse sentido, o voluntariado, por guardar semelhanças às atividades 

profissionais, parece assegurar, em alguns casos, a manutenção do desejo de viver, através do 

compromisso com uma tarefa social. Nesta, porém, diferentemente das condições 

competitivas encontradas anteriormente, têm lugar as atitudes prossociais14, ou altruístas, que 

propiciam a auto-realização e uma nova compreensão da vida. 

Dal Rio analisa em seu livro esses processos que agregam idosos em torno do 

trabalho voluntário, salientando as decorrências positivas da iniciativa. Segundo a autora é 

nessa atividade que 

[...] se revela a dimensão do trabalho realizado para o outro, que está 

intrinsecamente relacionada à do trabalho realizado para si mesmo, pois ele 

não mais é exercido para manter a sobrevivência, e sim para dar sentido à 

própria existência. É preservando-se entre os espaços privado e público que 

essas pessoas continuam seu processo de desenvolvimento e 

aperfeiçoamento na condição de seres humanos (DAL RIO, 2004, p. 127). 

O caminho do trabalho voluntário, tal qual os programas destinados à terceira 

idade e as associações de aposentados, se constituem em mais uma via de transformação dos 

estigmas da velhice.  

O trabalho voluntário sem dúvida contribui para que se desqualifiquem 

quaisquer estereótipos e preconceitos subjacentes à condição de aposentados 

e ajuda a desenhar uma das possíveis formas de viver o pós-trabalho e a 

velhice, dando-lhes significado. O voluntariado, por sua vez, é uma fonte de 

realimentação do desenvolvimento e realização pessoais, além de propiciar a 

continuidade da inserção nos espaços públicos e privados (DAL RIO, 2004, 

p. 133-134).  

                                                 
14 Atitudes derivadas do comportamento prossocial, ou seja, daquele que, conforme a expectativa, pode resultar 
em aumento dos bens físicos ou psicológicos de outra pessoa. Pressupõe a prontidão de dividir com o outro suas 
metas, dores, frustrações e tristezas, mantendo a peculiaridade dos sujeitos envolvidos (Wispé,1972 apud 
Iwanowicz, 2000).  
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De acordo com o apresentado, o lazer oferece inúmeras oportunidades àqueles que 

envelhecem, porém, a relação lazer/idosos, nem sempre é simples e direta. Para Iwanowicz 

(2000), essa relação depende dos hábitos comportamentais formados ao longo da vida e da 

presença de formas adequadas e acessíveis de participação. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 SEGUNDO ATO 
Metodologia 
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Neste item descreveremos os passos para o desenvolvimento do estudo, buscando, 

como meta, respostas para as questões anteriormente formuladas. 

Primeiramente buscamos analisar os pressupostos dos métodos quantitativos e 

qualitativos para a tomada de decisão sobre a estrutura adequada a ser utilizada.  

Encontramos em Laville e Dionne (1999, p. 43), subsídios conceituais para a 

escolha: “A pesquisa de espírito positivista [quantitativa] aprecia números. Pretende tomar a 

medida exata dos fenômenos humanos e do que os explica. [...] deve escolher com precisão o 

que será medido e apenas conservar o que é mensurável de modo preciso”. Opostamente, o 

método qualitativo propõe “respeitar mais o real. [...] conhecer as motivações, as 

representações, os valores, mesmo que dificilmente quantificáveis”.  

Tendo em vista esses conceitos e o caráter da pesquisa, optamos, então, por 

estudar o tema através do método científico qualitativo que, de acordo com Chizzotti (2001, p. 

52), fundamenta-se “em dados coligidos nas interações interpessoais, na co-participação das 

situações dos informantes, analisadas a partir da significação que estes dão aos seus atos”. 

Nele, segundo o autor, “O pesquisador participa, compreende e interpreta”. 

A preferência desse método ainda justifica-se por fornecer “uma compreensão 

profunda de certos fenômenos sociais apoiados no pressuposto da maior relevância do aspecto 

subjetivo da ação social face à configuração das estruturas societais [...]” (HAGUETTE, 1990, 

p.55). 

Ao destacar a subjetividade, a autora salienta a importância das pesquisas que 

focam o indivíduo representativo de subgrupos sociais para a compreensão da ação coletiva, e 

acrescenta: “a sociedade é uma estrutura que se movimenta mediante a força da ação social 

individual e grupal” (HAGUETTE, 1990, p. 17), assim, indivíduo e coletividade 

correspondem-se num mesmo nível de significância.  
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Compartilhando desse pressuposto, Kolyniak (1996) aponta a tipicidade como 

proposta metodológica possível em estudos sociais. Para a autora, é através do sujeito típico 

que podemos compreender o sentido do processo da formação da identidade coletiva. 

Assim, sob as bases teóricas citadas, optamos por pesquisar indivíduos que 

revelassem, em sua ação social, a configuração da sociedade. Escolhemos, então, duas 

personagens que ilustram perfis polarizados da velhice masculina: a primeira com 

representação “amarga” e a segunda “doce”. 

O envelhecimento “amargo” será revelado por uma personagem ficcional, 

extraída do texto teatral “Morte Dum Caixeiro Viajante”, de Arthur Miller. Nele, a figura 

dramática de Willy Loman vive a crise masculina frente a velhice e a iminente aposentadoria. 

Sua compreensão do mundo gera conflitos e problemas, conduzindo-o por um caminho com 

poucas alternativas, triste e inevitável. 

Tomar o texto literário como pano de fundo no estudo pareceu-nos adequado, pois 

inúmeros autores salientam a importância da expressão artística como síntese da história 

social. Para um deles, 

Os grandes novelistas ensinaram o caminho da complexidade, mas ainda que 

não o tenham feito em forma conceitual, no plano do pensamento filosófico 

e científico, sua contribuição é necessária para todo pensamento filosófico e 

científico. (MORIN, 1996, p. 282). 

Podemos acrescentar ainda que o uso de obras literárias na produção de estudos 

científicos, não é novidade. A tese de doutorado de Ciampa (1986) “Identidade:  um estudo de 

psicologia social sobre a estória do Severino e a historia da Severina”, editada como livro em 

1987, da mesma forma, utiliza uma figura literária, no caso Severino, personagem do poema 

intitulado “Morte e vida Severina” de João Cabral de Melo Neto, para discutir a identidade 

enquanto metamorfose, num dialogo com a história de vida de uma personagem real.  
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Neste estudo, nos servimos da relação familiar e social de Willy, protagonista da 

estória literária, para “compreender e explicar”15 as ações e reações do gênero masculino que 

vivencia o envelhecimento “amargo”. 

Como contraponto, o envelhecimento “doce”, será apresentado por uma 

personagem real, selecionada dentre os freqüentadores da Faculdade da Terceira Idade da 

FEFISA – Faculdades Integradas de Santo André. 

O processo de seleção realiza-se a partir de um primeiro contato com a Instituição 

para a autorização da pesquisa (Apêndice A).  

Posteriormente, utilizamos a proposta metodológica de Kolyniak (1996), para a 

seleção do sujeito típico. Segundo a autora o processo prevê quatro fases: 

• Sondagem – onde é feito um levantamento geral para conhecimento do grupo; 

• Coleta de Informações – onde diversas pessoas, envolvidas direta ou 

indiretamente com o grupo, falam sobre ele; 

• Ausculta – onde os próprios sujeitos do grupo são ouvidos; 

• Ouvindo o sujeito “típico”  – onde aquele que reúne mais tendências ou as 

tendências mais amplas perante o grupo é selecionado e ouvido. 

Será através da trajetória de vida desse velho “doce” que procuraremos abrir o 

caminho para registro documental de um ator social singular, possibilitando “[...] o 

afloramento da pluralidade de visões inerentes à vida coletiva” (NEVES, 2000, p. 112). 

Utilizamos a técnica de coleta oral do relato, pois valoriza a interação do 

pesquisador com o pesquisado, fato importante para compreensão das expressões do não dito 

e aproveitamento de “deixas” e “pontos cegos” que, para um entrevistador habilidoso, podem 

ser primorosos no estudo.  

                                                 
15 Segundo Laville e Dionne (1999, p. 41), “trata-se de começar a determinar os múltiplos fatores da situação, 
nela encontrá-los e compreender sua complexidade; em seguida, tendo obtido essa compreensão, divulgá-la, ou 
seja, explicá-la aos outros”. 
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Desta forma, utilizamos uma entrevista semi-estruturada estabelecida em 

conformidade com Minayo (2000), que combinou questões fechadas e abertas, possibilitando 

a flexibilização do caminho quando necessário.  

Houve um roteiro prévio para a entrevista, elaborado em consonância com os 

conteúdos revelados pelo texto literário, assim, tanto a personagem ficcional quanto a 

personagem real, discorreram sobre os mesmos pontos (Apêndice B).  

Os encontros com o entrevistado foram agendados de acordo com a 

disponibilidade deste. A ele foi dada a prerrogativa de escolha do local, horário, data, bem 

como a duração da sessão. O número de encontros foi determinado por acordo entre 

entrevistado e entrevistador. No primeiro, ambos assinaram um “Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido” para que o pesquisado, ciente dos objetivos do estudo e do método a ser 

utilizado, autorizasse a entrevista, e, em contrapartida, o pesquisador documentasse seu 

compromisso de sigilo sobre a identidade e as informações a ele conferidas (Apêndice C). 

Seguindo os procedimentos metodológicos apontados por Haguette (1990), os 

diálogos foram gravados em fita cassete para posterior arquivamento das informações, 

transcrição e conferência da fidedignidade, limpeza do diálogo, resumo e digitação. No último 

encontro, o texto final foi apresentado ao entrevistado para avaliação e possíveis alterações. 

Nesse momento, o entrevistado assinou um termo de autorização para a publicação do 

conteúdo coletado. (Apêndice D). 

Tendo o relato do sujeito “típico” em mãos estabelecemos uma interlocução entre 

este e o texto teatral de Arthur Miller na busca de prováveis diferenças, semelhanças e 

interpretações singulares de mundo.  

Por questões éticas, o nome do entrevistado será preservado, utilizaremos apenas 

suas iniciais. 
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Parafraseando Becker (1999), pretendemos, com a análise, contribuir com um 

fragmento na compreensão do mosaico social do qual o homem idoso é partícipe. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 INTERVALO 
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Antecedendo a apresentação de “Morte Dum Caixeiro Viajante”, fazemos um 

parêntese para introduzir o criador da obra. Acreditamos que conhecendo melhor seu autor 

apreenderemos ainda mais sua obra. 

Arthur Miller nasceu na cidade de Nova York em 1915 e estudou na Universidade 

de Michigan. Casou-se três vezes e nunca passou mais do que um ano sozinho. Viveu 16 anos 

com Mary Grace Slattery e teve dois filhos. Separou-se para ficar com a diva Marilyn 

Monroe, formando um dos casais de celebridades favoritos da imprensa americana. A relação, 

que durou cinco anos, foi tumultuada e terminou em separação dezenove meses antes do 

suicídio da estrela. Voltou a se casar um ano depois, em 1962, com a fotógrafa Inge Morath e 

tiveram dois filhos. Permaneceram juntos até a morte dela, em 2002. Nos últimos dois anos de 

vida, o dramaturgo viveu com a artista Agnes Barley, 60 anos mais nova. Vitimado por um 

câncer, o quadro agravou-se por uma pneumonia e problemas cardíacos, levando-o à morte no 

dia 11 de fevereiro de 2005, em Roxbury, seu lar e local escolhido pessoalmente para sua 

despedida (COELHO, 2005). 

Considerado um dos principais autores do teatro norte-americano contemporâneo, 

conhecido como "o mais americano dos grandes dramaturgos dos EUA”,  

Arthur Miller prima pelas críticas contundentes à sociedade de seu país. Intencionalmente, 

expunha as feridas sociais americanas por meio de suas peças.  

Nas décadas de 40 e 50 protestou contra a falta de liberdade de expressão e a 

perseguição aos comunistas no período do macartismo (FOLHA ONLINE, 2005). Deste fato 

derivou o interrogatório perante o Comitê de Atividades Antiamericanas da Câmara de 

Representantes, em 1956, e posterior prisão em 1957. Nesse episódio, tornou-se um herói dos 

intelectuais da esquerda americana ao recusar-se a nomear os comunistas que conhecia. 

Seus trabalhos refutam o pensamento que menospreza o indivíduo em nome de 

uma ideologia colocada acima de qualquer suspeita. Miller condenou o ideal americano de 
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prosperidade, pois acreditava que poucos poderiam nele perseverar sem ferir compromissos 

morais (GOLDSTEIN, 2005, tradução nossa). Foi um ávido crítico da instituição comercial 

que a Broadway se tornou, segundo Thomas (2005), Miller chegou a afirmar que, “se o 

capitalismo e o ‘lucrismo’ reinarem desse jeito, não há talento que resista, pois são os 

produtores que regulam o autor. É como se quem escrevesse o capítulo final de uma peça não 

fosse mais o autor, e sim um economista ou um contador”. 

Dentre seus melhores trabalhos podemos destacar: (1) “Todos os Meus Filhos", de 

1947, onde critica a corrente triunfalista da América, que se tornara a grande vencedora da 

Segunda Guerra Mundial; (2) "Morte de um Caixeiro Viajante", de 1949, sua peça mais 

importante, vencedora do Prêmio Pulitzer, que destrói o mito do “sonho americano”16, mola 

mestre do capitalismo; (3) “Panorama visto da ponte”, 1955, que trata dos direitos de 

imigração nos EUA; (4) “As Bruxas de Salem”, de 1953, seu texto mais voraz, na qual 

apresenta uma parábola ferina sobre a caça aos comunistas pelo Congresso Americano da 

época; (5) "Os Desajustados", 1960; “Depois da Queda”, 1964, e “Uma Vida”, 1987, sua 

auto-biografia. 

                                                 
16 Expressa a idéia que o caminho para a prosperidade está no trabalho duro, coragem e determinação. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 TERCEIRO ATO 
A velhice amarga 
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6.1 Cena 1 – O ambiente 

A obra teatral está ambientada em Nova York, entre 1920 e 1930, tendo como 

pano de fundo as relações da família Loman. Constituída por pai, mãe e dois filhos, quatro 

adultos vivem um momento conturbado às vésperas da aposentadoria do chefe da casa.  

Nela, Willy, o protagonista, parece avaliar toda sua vida nas 24 horas que 

antecedem sua morte. A personagem apresenta seu memorial por meio de diálogos realizados 

no presente; o relato percorre sem fronteiras o vivido e o momento atual. 

Ao narrar os últimos momentos de vida de Willy Loman, caixeiro viajante 

que descobre que sua vida foi um grande simulacro, Miller desmonta o 

sonho americano numa narrativa que mistura tempos e lugares, como se para 

demonstrar que o mito capitalista do trabalho levando ao sucesso não é 

necessariamente uma relação de causa e efeito, mas um círculo vicioso 

maníaco-depressivo  (COELHO, 2003).  

O momento da aposentadoria exerce a função de gatilho em Willy, desencadeando 

o processo de balanço da própria vida. A partir daí entram em choque o mundo idealizado 

(colorido) da personagem, no qual vivera até aquele momento, e o mundo real (cinza) em que 

não há espaço para sonhos e delírios. É por meio desse homem frustrado, desesperançado, 

confuso e perdido, que Miller discute os valores do capitalismo, sem, no entanto, formular 

didáticas moralizantes, mas propondo a perplexidade, com essencial humor sarcástico 

(COELHO, 2003). 
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6.2 Cena 2 – Contando e interpretando a estória 

Apenas para recordar, “Morte Dum Caixeiro Viajante” foi escrita em 1949 e 

editada, na versão portuguesa, em 2001 (Miller, 2001), portanto, o texto apresenta-se em 

português de Portugal. Em função das semelhanças com nossa língua, optamos por não alterá-

lo nas citações diretas, porém, percebem-se diferenças gramaticais e vocabulares, singulares 

àquele país; algumas expressões podem parecer estranhas, mas são perfeitamente 

compreensíveis. Para proporcionar um texto menos extenso e mais dinâmico, realizamos 

pequenos cortes nas falas, com o cuidado da manutenção do propósito dado pelo autor àquele 

momento.     

Nomeando as personagens: 

• Willy Loman – caixeiro viajante 

• Linda – sua esposa 

• Biff – filho mais velho 

• Happy – filho mais novo 

• Howard – patrão de Willy 

• Ben – irmão de Willy  

• Charley – vizinho. 

Vamos a estória. 

Willy Loman é um caixeiro-viajante perdido em falsas esperanças e ilusões. A 

visão deturpada dos filhos o faz idealizá-los como exemplos de êxito. Na realidade, o filho 

mais velho está desempregado e o mais novo insatisfeito com sua vida. No trabalho imagina-

se o melhor, mais querido e produtivo, porém, os fatos apontam para o inverso. 

No diálogo com os filhos pequenos revela a idealização da própria imagem. 
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Willy:  Partimos daqui os três, tu, o Hap e eu, e havemos de ver todas as cidades. A América 
está cheia de cidades bonitas e de gente simpática e honesta. E olhem que todos me 
conhecem; duma ponta à outra de New England não há quem não me conheça. As pessoas 
mais distintas. Quando vocês forem comigo, verão: toda a gente a abrir-nos as portas... É só 
por causa disto rapazes: porque tenho amigos. Posso deixar o carro em qualquer rua de Nova 
Iorque que os policiais guardam-no logo como se fosse deles. Fica para o Verão, querem? 
Biff e Happy: Caramba! Se queremos! 
Willy:  Levamos os fatos de banho. 
Happy: E nós podemos pegar-lhe nas malas do mostruário, pai! 
Willy:  Vai ser formidável! Formidável! Entrar pelos estabelecimentos de Boston com vocês a 
levarem-me as malas. Que sucesso, rapazes, vai ser um sucesso! 
(MILLER, 2001, p. 41). 
 

Willy tem dificuldade para perceber a sociedade em que vive, chega à 

ingenuidade ao pensar nos inúmeros amigos que julga possuir, gente, para ele, simpática e 

honesta, disposta a recebê-lo com reverência. Dessa forma ilusória constrói sua imagem e a 

do mundo para seus filhos. 

A empresa em que trabalha lhe paga comissões, porém insuficientes para saldar 

toda as contas. Após 35 anos de trabalho, fragilizado pelo cansaço, sem condições de produzir 

o mesmo, Willy tenta uma transferência para a sede da empresa, próxima a sua casa, para 

evitar as viagens.   

Howard:  Alguma novidade, Willy? Não me diga que teve outro desastre. 
Willy:  Não nada disso... Bom, em duas palavras é isto, Sr. Howard: cheguei à conclusão de 
que já não estou em condições de andar na estrada... Bem vê... Os meus rapazes cresceram, já 
não preciso tanto de dinheiro como dantes. Se me desse um lugar em Nova Iorque com uns... 
Bom, com sessenta e cinco dólares por semana, já eu me ia arranjando... Falo-lhe 
francamente. Aqui para nós, que ninguém nos ouve, já me sinto cansado, compreende? 
Howard:  Compreendo, homem, compreendo perfeitamente, Mas você sempre foi um viajante 
e é disso que percebe, Willy. Aqui na sede tenho meia dúzia de vendedores e chegam-me. 
(MILLER, 2001, p. 103-104). 
 

 Constrangido, na última frase, Willy expressa o reconhecimento à sua 

vulnerabilidade. Como se fizesse uma confissão, faz uma introdução que o aproxima do 

chefe, referencial do ambiente público, e transfere o diálogo para uma esfera íntima. Não fala 

abertamente de debilidades, a ele, isto é permitido apenas nos momentos privados. 
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Apesar do respeito hierárquico ao atual dono da empresa, desmerece sua 

juventude e capacidade. 

Willy : Se o velho Wagner fosse vivo, eu te diria se a esta hora não tinha lugar em Nova 
Iorque. Aquilo é que era um homem de visão, tipo de garra, de gênio. Agora o filho... [...] 
(MILLER, 2001, p. 17-18). 
 

Imagina que menosprezando a modernidade pode valorizar-se. Vitimado pela 

tecnofobia, parece perdido no mundo moderno.  

Herdeiro do antigo proprietário, o jovem patrão avaliando os últimos resultados de 

suas vendas, ao invés de atendê-lo, inesperadamente, o demite sem qualquer direito. 

Willy : Olhe. No dia em que o senhor nasceu, o seu pai, Deus o tenha em descanso, veio ter 
comigo e perguntou-me que tal eu achava o nome de Howard. 
Howard:  Sei muito bem, Willy. São coisas que nunca posso esquecer, mas a verdade é que 
neste momento não tenho aqui onde o encaixar. Se tivesse alguma vaga, garanto-lhe que era 
para si, mas não tenho, Willy. Por enquanto é absolutamente impossível.  
Willy:  Mesmo cinqüenta, com cinqüenta dólares por semana já eu me podia ir governando. 
Howard:Não devemos confundir as coisas. Negócios são negócios. 
Willy:.  Quarenta dólares por semana chegavam-me, Sr, Howard. Quarenta dólares! Deixe-me 
contar-lhe uma história, Howard... 
Howard: Tenho gente à minha espera. 
Willy : Desculpe, mas estou a falar-lhe do seu pai! Aqui nesta sala, a essa secretária, ouvi-lhe 
fazer promessas que devem ser respeitadas em memória dele. O senhor não tem o direito de 
me despachar com duas cantigas. Gastei trinta e quatro anos da minha vida nesta casa, e agora 
nem dinheiro tenho para pagar o meu seguro de vida. Não. O senhor não pode comer-me a 
carne e deitar fora o osso! Um homem não é uma coisa que se deite fora sem mais nem 
menos. Tenha paciência, ouça-me até o fim. O seu pai... 
Howard: Desculpe-me, mas tenho de receber umas pessoas. Não perca as estribeiras, Willy! 
Eu já volto. Howard sai da sala 
Willy:  Perder as estribeiras! Que diabo teria eu dito de mal? É verdade. Gritei-lhe, caramba! 
Oh, diabo! O que eu fiz, caramba! Howard! Howard! 
Howard:  Que foi? 
Willy:  Parto então para Boston. Paciência... 
Howard:  Não Willy a casa já não precisa que vá a Boston. 
Willy:  Não precisa porquê? 
Howard:  Não nos interessa sermos representados por si. Já há muito tempo que ando a querer 
dizer-lhe isto. 
Willy:  Despede-me? É isso que quer dizer? 
(MILLER, 2001, p. 104-108). 
  

Mergulhado num turbilhão de sentimentos gerados pela situação, Willy, ainda 

culpa-se por tê-la provocado. Acreditando no mito da infalibilidade do sistema capitalista, 
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imagina que se algo não deu certo, provavelmente, ele seria o responsável. Mesmo sem forças 

para realizar as viagens, tenta reaver seu trabalho, mas a solicitação lhe é negada. O iminente 

afastamento, então, desencadeia o afloramento de questões como a decadência física no 

envelhecimento, a incapacidade de prover-se, o engodo do “sonho americano” entre outras.  

De acordo com Almeida V. (2002, p. 88) “Além de conferir valor e dignidade, o 

trabalho ocupa um lugar central nas identidades individuais”; nesse caso, para Willy, 

aparentemente, além de prover suas necessidades materiais, a profissão alicerçava sua 

imagem. 

Nesse contexto, Willy nega-se a enxergar a dura realidade e passa, a partir de 

flashbacks, a confundir o passado e o presente. É por meio das lembranças que deixa aflorar 

seus sonhos e desejos. Para ele, as visões são reais.  

Em um momento pensa reencontrar o irmão: 

Willy : Um momento, um momento. Eh! Biff! Happy! Não conhecem, pois não? Pois então 
ouçam bem: este senhor que aqui vêm é o tio Ben. O tio Ben, entendem? Um homem que é a 
honra da nossa família. Anda Ben. Diz qualquer coisa aos rapazes. Ao menos que lhes fique 
de exemplo... 
Ben: Bom... Não houve nada de especial, rapazes. Saí de casa aos dezassete anos, meti-me 
pelas selvas dentro... aos vinte e um saí de lá e ... O caso é que estava rico, com mil diabos! 
Willy:  Estão a ouvir, estão? Quantas vezes não tenho dito isto? Neste mundo não há 
impossíveis. 
(MILLER, 2001, p. 64). 
 

Willy realiza o sucesso imaginário na figura do irmão jovem, corajoso, que 

adentra a selva e consegue vencer, assim o vitorioso é aquele que enfrenta a metrópole e 

enriquece. Mesmo percebendo uma fenda em suas crenças, não abandona a fé em suas normas 

de conduta, não consegue mudar. Para ele não há outra possibilidade de sucesso. Por acreditar 

não ser exemplo a seguir, aconselha os filhos por meio do irmão Ben, veículo de reprodução 

de seu ideário. 
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Num outro flasback, inseguro quanto à educação dos filhos, ouve por meio do 

irmão seus próprios pensamentos. 

Willy : Aqueles dois rapagões que aqui viste... nem tu sabes, Bem! Se fosse preciso, eram 
capazes de dar a cabeça por mim. Mas eu... 
Ben: Tu és o melhor pai que eles podiam ter tido Willy. Tem ali dois homens, dois 
verdadeiros homens. 
Willy:  Oh, ainda bem que te ouço dizer isso, ainda bem! É que às vezes nem chego a saber se 
os tenho estado a educar como devia... Ben como hei-de eu educar os meus filhos? 
Ben: William, quando eu me meti na silva tinha dezassete anos. Saí de lá com vinte e um. E, 
cos diabos, estava rico! 
Willy : Rico! Precisamente o que lhes tenho dito centenas e centenas de vezes! Rico! 
Descobrir a selva! Afinal, tinha razão! Tinha razão! Tinha razão! [...] Eu é que tinha razão! 
(MILLER, 2001, p. 69-70). 
 

Novamente o sucesso aparece vinculado ao enriquecimento, acredita no dinheiro 

como origem dos demais valores. Willy utiliza, a princípio, a expressão “tinha razão” 

referindo-se ao irmão, mas, ao final, assume o real sentido na primeira pessoa “eu tinha 

razão”. Justifica-se aí a importância que dá à aparência, imagina que obterá vantagens mesmo 

sustentando um falso rótulo.  

Willy:  [...] É que um homem, desde que saiba criar uma presença no mundo do negócio, 
desde que tenha interesse pessoal, está lançado.[...]. 
(MILLER, 2001, p. 43). 
Willy : Aí é que está o grande valor deste país: um homem tornar-se milionário só por saber 
agradar! [...]. 
(MILLER, 2001, p. 113). 
 

Nas vésperas de uma entrevista para trabalho, assim, aconselha o filho 

desempregado: 

Willy:  Não te esqueças, se cair alguma coisa enquanto estiverem a conversar... cigarros, 
qualquer coisa... não apanhes. È com os grooms, percebes? Para isso é que os moços lá estão. 
[...] Diz-lhe que tens estado a trabalhar no Oeste. Nunca digas que estiveste na lavoura 
ouviste? [...] E não te deixe se prender por dá cá aquela palha. Menos de quinze mil dólares 
não aceites. 
(MILLER, 2001, p. 90).  

Um período marcante em suas memórias é a adolescência do filho mais velho, 

Biff, que, na época, projetava-se como talentoso no esporte. Naquele verão, em uma de suas 

viagens, Willy visita a amante na cidade de Boston e é flagrado por Biff, que, completamente 
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abalado, aniquila, em seu íntimo, a figura do ídolo paterno. Torna-se, então, mau estudante, 

infeliz com as mulheres, fracassado no trabalho, onde chega a roubar. Enfim, na ausência do 

modelo paterno sua vida desmorona-se. Ocultado por ambos, o fato torna-se, no presente, 

fonte de agressividade recíproca. 

Willy:  [...] Que foi? É uma cliente, Biff. È a encarregada de compras do Simmons. Vive 
sempre aqui no hotel... estão-lhe a pintar o quarto. Não me digas que estás a julgar que... Vá, 
escuta aqui. Esta Miss Francis é uma compradora como outra qualquer. Chega a ter de receber 
os pracistas no quarto, e por isso quer tê-lo sempre arranjado. Pronto, vai-me buscar os fatos. 
Pára de chorar e faz o que te digo! É uma ordem, ouviste? Biff, estou-te a dar uma ordem, não 
ouves? É assim que te portas quando te dou uma ordem? Olha cá Biff, quando cresceres, hás-
de compreender o que são estas coisas. É preciso não...Enfim, é preciso não dar importância 
de mais a uma coisa como esta. [...] 
Biff:  Pai 
Willy : Vá lá, vá lá. 
Biff:  Pai 
Willy : Garanto-lhe que isto não quer dizer nada, Biff. Sentia-me sozinho, tão sozinho... 
Biff:  E deu-lhe as meias! As meias que eram para a mãezinha! As lágrimas saltam-lhe dos 
olhos. Levanta-se para sair. 
Willy, procurando agarrá-lo: Tu não me desobedeças, Biff! 
Biff : Não me toque, seu... seu... mentiroso! 
Willy : Pede já desculpa do que disseste! 
Biff:  Aldrabão17! Pantomineiro! Pantomineiro18! [...] 
(MILLER, 2001, p. 156-157). 
 

A princípio, Willy inventa uma desculpa para justificar a presença de uma mulher 

em seu quarto de hotel, pretendendo assim, preservar a imagem de pai que havia construído. 

Ao perceber que era tarde demais, procura dominar a situação pelo poder tradicionalmente 

conferido à figura paterna, ordena ao filho que o obedeça, mas o caminho também não dá 

resultado. Não foi possível preservar o respeito através da figura que até então representara. O 

direcionamento para um diálogo franco e aberto fica adiado para depois e acaba por não 

acontecer. A queda da imagem paterna atinge a ambos, porém, afeta cada qual sob aspecto 

singular. A relação íntima entre pai e filho, na ocasião, parece não existir. 

                                                 
17 O mesmo que aldravão: homem mentiroso e trapaceiro. 
18 O mesmo que embusteiro. 
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O filho mais novo, Happy, aceitando as regras do jogo capitalista, naquele 

momento obtém algum resultado financeiro, mas, ao guiar-se pelos mesmos ideais vazios, 

repete a história de fracasso.  

Happy: Por enquanto não posso fazer mais nada senão esperar que o chefe da minha secção 
morra. E quando eu ficar no lugar de que me vale? Por acaso, o tipo até é bastante meu amigo. 
Ainda há pouco comprou uma propriedade bestial em Long Island. Só lá esteve uns meses, 
pá. Vendeu-a logo e já anda a ver se arranja outra. É sempre assim, quando consegue uma 
coisa desinteressa-se. E comigo havia de se dar o mesmo. Pois se eu agora já às vezes me 
ponho a magicar para que raio trabalho tanto! É verdade, Biff. Vejo-me sozinho no 
apartamento... Bem sei que é estúpido. Afinal tenho tudo o que sempre desejei. Uma casa, 
mulheres à bicha carro, tudo. E mesmo assim sinto-me só que nem calculas. 
(MILLER, 2001, p. 30). 
 

Ao encontrar o irmão após a entrevista frustrada para conseguir um emprego, 

Happy o aconselha a omitir o fracasso à família. Seguindo o exemplo paterno, Happy tem 

dificuldade no enfrentamento dos problemas, prefere afastá-los com uma mentira, e imagina 

que o faz para proteger o outro. 

Happy: Saías de casa e, quando voltasses, à noite, dizias que o Oliver tinha ficado a pensar no 
caso. [...] Claro que o Oliver continuava a pensar no caso durante muitas semanas até a coisa 
ir esquecendo. Era melhor assim, arrumava-se tudo e ninguém sofria nada com isso. 
Biff : Mas nunca mais se resolvia nada... 
Happy: Ora... quando o pai é mais feliz é quando anda à espera que se resolva qualquer coisa. 
(MILLER, 2001, p. 137). 
 

Seguindo a figura paterna marcante, os filhos reproduzem o mesmo 

comportamento do pai. Simbolicamente, Biff também destrói sua vida numa busca constante 

de algo impalpável e Happy, adequado à sociedade em que vive, adota o próprio ideário 

paterno. Veja o que diz Cecarelli (1998a, p. 11) sobre a importância da figura paterna para a 

formação do modelo masculino: 

[...] a construção da masculinidade é profundamente dependente da maneira 

como o pai investe o filho: na relação pai/filho se reatualizam os conflitos 

que marcaram a relação deste pai com seu próprio pai, o que faz que a 

relação pai/filho seja, tanto de um lado quanto de outro, marcada pela 

ambivalência.  
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No texto de Miller, o protagonista admite um pai ausente, fato que o marcou 

significantemente. Busca no referencial do irmão o preenchimento do vazio deixado pelo pai. 

Ben: Antes de embarcar, hei-de vir fazer-vos uma visita.  
Willy:  Porque não ficas por cá uns dias? Fazia-me bem passar uns dias contigo. A minha 
situação hoje é bastante boa, mas... bem vês, o pai morreu ainda eu era um catraio e nunca 
falei a sério com ele... E isso fez-me falta, Ben. Ainda hoje me sinto assim... como dizer?... 
deslocado, percebes? 
(MILLER, 2001, p. 69). 
 

Mesmo diante dos fatos, Willy se recusa a acreditar no insucesso dos filhos, pois 

não admite seu próprio fracasso, por isso os idealiza como perfeitos e não compreende o mau 

êxito. A ilusão e a realidade chocam-se permanentemente no texto e, em geral, todos os 

membros da família Loman tem dificuldade em distinguí-las.  

Apesar de julgar-se amigo de todos, as relações sociais de Willy são restritas, em 

seus poucos momentos de descontração jogava cartas com um vizinho. Somente em um 

encontro consegue admitir a realidade distinta. 

Charley: Quanto precisas, Willy? 
Willy:  Sei lá. Estou arruinado, Charley, arruinado. Tens razão... Não sei o que hei-de fazer. 
Ainda agora... Acabo de ser despedido, vê tu. [...] 
Charley mete-lhe o dinheiro na mão: [...] Está bem. Agora tenho que fazer. Trata de ti, Willy. 
E não te esqueças de pagar o seguro. 
Willy : És o único amigo que me resta. Não é triste, Charley? 
(MILLER, 2001, p. 126-128). 
 

Exemplo de submissão, num lar patriarcal, Linda, a mãe, está sempre a serviço da 

família; figura coadjuvante nunca emite opiniões, pois não é ouvida. Sua voz apenas se 

apresenta na expressão do amor e compreensão para com o marido e os filhos. Defende o 

companheiro e procura cultivar o amor familiar. Resignada com a vida que possui não a 

dirige, apenas a vive.  

Linda : [...]Não digo que ele seja um grande homem. Willy Loman nunca ganhou rios de 
dinheiro. Os jornais nunca falaram nele. Não é nenhum génio, bem entendido. Mas é um ser 
humano, e está a sofrer terrivelmente. [...} O vosso pai está sem forças, esgotou-se. [...] E tu 
ainda por cima a dizeres que ele não tem dignidade, Biff. Um homem que não tem feito outra 
coisa senão trabalhar para os filhos. Boa paga lhe deram [...] Aos sessenta e tais anos, estafado 
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com trabalho, encontra os filhos neste estado.. [...] Um, um vadio, só a pensar em namoricos; 
o outro... 
(MILLER, 2001, p. 75-77). 
 

Arthur Miller, no início do texto, nos chama a atenção para um outro aspecto 

relevante de sua personagem principal: “Willy sempre entrou em casa pela porta da cozinha 

como ainda hoje é seu costume, embora os lamaçais que eram as ruas estejam já muito 

asfaltados” (MILLER, 2001, p. 13). Vemos em outra passagem, novamente, a recusa do novo, 

ou do diferente. 

Linda:  Sabes? Comprei uma nova qualidade de queijo. Desta vez trouxe do americano, do 
amanteigado. 
Willy:  Porque é que compraste essa droga, se já sabes que eu só gosto de queijo suíço? 
Linda:  Pensei que gostasses de variar. 
Willy:  Quais variações. Quero queijo suíço, e pronto. Por que raio me hão-de contrariar, 
Senhor? 
(MILLER, 2001, p. 21). 
 

O hábito está arraigado de tal forma a Willy, que não lhe permite vivenciar outras 

formas de agir. Lembro aqui o que Beauvoir (1990, p. 571) diz a respeito do significado do 

hábito para os idosos “O velho acolhe com inquietude a novidade; escolher amedronta-o; seu 

complexo de inferioridade traduz-se por hesitações, por dúvidas. Para ele, é cômodo repousar 

sobre regras já confirmadas”. E continua “[...] o hábito assegura ao velho uma espécie de 

segurança ontológica. Através do hábito, o velho sabe quem é” (BEAUVOIR, p. 574). 

Porém, para Guerreiro e Rodrigues (1999, p. 58) 

Ao dizermos não à aventura da aprendizagem, nós nos encastelamos num 

universo de conhecimentos e verdades e fechamo-nos para a vida. 

Desperdiçamos a oportunidade de um contínuo aprimoramento pessoal, na 

ilusão, ou justificativa, de que já não há mais o que aprender. Em 

conseqüência, restringimos as possibilidades de interação e deixamos de 

‘alimentar’ adequadamente com estímulos o nosso cérebro, favorecendo a 

rigidez do pensamento, a estreiteza da percepção e, por fim, a consolidação 

de um quadro de embotamento intelectual. 

Willy nos dá a impressão de encontrar-se nesse quadro. 
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De volta à cena, a pressão cresce a medida em que Willy não vê respostas 

possíveis para suas questões e conclui que, em função do seguro de vida, vale mais morto.  

Willy : Engraçado, não é? Depois de ter corrido quilómetros e quilómetros, de ter andado aos 
saltos dum lado para o outro, chega um homem à conclusão de que vale mais depois de morto 
do que vivo. 
(MILLER, 2001, p. 128). 
 

Passa então a planejar um acidente que o leve a morte. 

Antes, porém, dá lugar a um momento marcante na peça, em que, mesmo sob 

escuridão, encaminha-se ao jardim para plantar. A imagem do jardim acompanha Willy por 

toda a representação e existem diversas metáforas a ela relacionadas. No texto, a personagem 

expressa sua dificuldade em cultivar e colher vegetais, da mesma forma que se sente incapaz 

de produzir um trabalho recompensador, filhos bem sucedidos e uma velhice segura. Nessa 

última chance de plantio, Willy pretende deixar seu legado.  

Willy:  Cenouras... afastadas um centímetro, Filas... Filas de um pé. Um pé. Beterraba. Alface. 
Um pé... Que negócio! [...] Formidável! Formidável! [...] Um homem não pode deixar o 
mundo como entrou nele, Ben, é preciso valer qualquer coisa. Não se pode, não se pode.[...] 
(MILLER, 2001, p. 163). 
 

Para muitos pesquisadores, nessa última cena, o autor usa a imagem de Willy 

cavando no escuro como se estivesse construindo sua própria cova, em analogia à 

responsabilidade pela construção de seu próprio fim.  

O jardim, também, expressa o mundo idealizado e “colorido”, de Willy, em 

oposição ao mundo real e “cinza” em que vive. A dicotomia desses dois mundos é largamente 

explorada na obra. Para Campo (2001, tradução nossa), “O jardim é uma sombra de um Éden 

perdido, um irônico ‘troféu de derrotas’, uma vítima do mundo ‘cinza’, tão frágil e sem 

esperança quanto o próprio Willy Loman”.  

Ao final da peça Willy realiza seu plano provocando um acidente de carro.  
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A morte desejada pode parecer trágica, própria apenas a personagens literários, 

porém, Crose (1999, p. 133) cita o depoimento de um paciente: 

[...] sem nenhum apoio ou recursos emocionais para sustentá-lo. Estava 

pensando em suicídio. Planejava um acidente de carro, para que ninguém 

suspeitasse que ele planejava a própria morte. ‘Eu podia correr em direção a 

uma árvore em alta velocidade’, disse ele. ‘Dessa maneira, podia ficar livre 

da minha infelicidade e todos pensariam que eu sofrera um ataque cardíaco, 

um derrame ou qualquer outra coisa que tenha provocado o acidente’. 

No epílogo vemos o enterro de Willy, liberto das amarras construídas pelos 

homens e por ele mesmo.  

A construção rígida dos papéis de marido, pai, trabalhador e homem contribuíram 

para que Willy tomasse a decisão de rompimento; a morte pareceu-lhe única alternativa 

consonante à suas convicções. Nolasco (1995, p. 47) refere-se a esse modelo restrito como 

uma prisão que se origina na infância e acompanha a vida do homem: “Um menino é educado 

nas precariedades de um cárcere, para quando crescer se tornar seu próprio carcereiro”. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 QUARTO ATO 
A velhice doce 
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7.1 Cena 1 – Outro ambiente 

Percorrida a trajetória metodológica para a seleção da personagem representante 

do envelhecimento “doce”, chegamos ao Sr.A.M.. No primeiro contato telefônico, perguntado 

se desejaria participar, como voluntário, de uma pesquisa referente à conclusão de um curso 

de mestrado, com simpatia, respondeu afirmativamente. Explicamos que a participação 

resumir-se-ia a uma entrevista sobre diversos aspectos de sua vida e marcamos um encontro 

em sua própria casa.  

Munida com gravador, compareci ao local na data e hora marcada. A casa, 

localizada em Santo André, simples, mas bem arrumada, integra o terreno da família, que, nos 

fundos, acomoda a residência da filha caçula. A recepção foi acolhedora, com cafezinho e 

fotos familiares. Durante o período que lá permaneci conversei com a esposa, companheira de 

50 anos, e fui apresentada a uma filha e dois netos; pude perceber, nos contatos, a existência 

de uma relação familiar próxima.  

Na conversa informal que tive com o casal antes da entrevista, a esposa foi quem 

mais falou, o Sr. A.M. preferiu observar nosso diálogo e participar apenas quando sentia-se 

inquirido ou para completar alguma frase da companheira. Aos poucos fui conhecendo a 

história daquela família: o casal, quatro filhos adultos, dois homens e duas mulheres, sete 

netos e três bisnetos. Dos filhos, três vivem, com suas famílias, próximos a eles, porém, o 

mais velho dos homens, com outros ideais, decidiu viver fora do Brasil e mudou-se para a 

Inglaterra, aonde chegou a estudar e trabalhar. Lamentavelmente, após algum tempo distante 

da família, foi contaminado pelo Human Immunodeficiency Virus (HIV) e veio a falecer em 

2004. Entristecido, enquanto ouvia a história contada por sua esposa, nosso entrevistado 

permaneceu calado com a cabeça baixa e visivelmente emocionado.  
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Sua descrição física, a primeira vista, não condiz com a robustez de seu caráter. 

Aos 73 anos, o Sr. A.M. é baixo, franzino, cabelos grisalhos, usa óculos, veste-se com 

simplicidade e aparenta fragilidade. Possuidor de uma memória invejável, seu relato singular, 

em alguns momentos, trouxe dados históricos da cidade de São Paulo e da região do ABC19. 

                                                 
19 Região da Grande São Paulo que reúne os municípios de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano 
do Sul. 
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7.2 Cena 2 – Contando e interpretando sua história 

Após o contato inicial, decidimos nos dirigir à sala de refeições da residência, 

onde teríamos uma maior privacidade, para principiamos a entrevista. Os relatos a seguir 

foram extraídos desse momento. 

Ressaltando o valor de suas origens, o Sr. A.M. conta sobre a família nordestina e 

a migração a São Paulo. 

Nós viemos do norte em 37, lá do nordeste, da Bahia, Juazeiro da 
Bahia. [...] eu vim com quatro anos, tinha pouco mais de quatro anos 
quando eu vim. Vim não, me trouxeram. A gente morava aqui em São 
Caetano [...] quando ainda era distrito de Santo André. Eu fui criado 
aqui em São Paulo. Eu sou registrado em Paranapiacaba [...] nove de 
setembro de 32. 

Apesar da tristeza de deixarem enterrados três dos cinco filhos, pai e mãe 

buscavam em São Paulo novas oportunidades. Contrariamente a essa expectativa, em 1942, o 

pai falece, fato que obriga sua mãe a empregar-se para prover o sustento dos dois filhos ainda 

crianças, o Sr. A.M. com 10 anos e o irmão com 8 anos. Permanecem em São Caetano do Sul 

por mais dez anos, onde o Sr. A.M. prossegue seus estudos até o segundo ano ginasial. Com 

aproximadamente 15 anos, por necessidade financeira, interrompe os estudos e obtém seu 

primeiro emprego: 

[...] em 47 comecei trabalhando em comércio no estado de São Paulo. 
Trabalhei, quatro, cinco, seis anos em comércio. [...] eu era 
empregado de loja. Trabalhei numa loja encostada ali na Praça da Sé 
e trabalhei na rua São Bento. Trabalhei, cinco anos nessas duas lojas, 
seis anos. Depois ainda fui servir o exército.[...] Fiquei quase um ano 
servindo o exército.  

Em 1953, um ano depois da mudança da família para Santo André, a mãe vem a 

falecer.  

Nesse mesmo ano, aos 21 anos de idade, o Sr. A.M. inicia a carreira profissional 

no Banco Mercantil, onde permaneceu até aposentar-se. 
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[...] entrei no banco em 53. [...] entrei no dia 1 de abril, mas como 
primeiro de abril é dia da mentira, eles me registraram como 31 de 
março [...]. Fiquei vinte e sete anos como bancário [17 anos] aqui em 
Santo André, depois, uns oito anos na matriz em São Paulo, na 
avenida Paulista. [...] trabalhei no Bom Retiro, mas tudo pelo banco, 
[no total] Trabalhei durante trinta e três anos e alguns meses, aí, 
aposentei. 

Lembra-se da primeira função desempenhada no Banco, 

Entrei em 53 como contínuo. Contínuo externo. Usava uma fardinha 
amarela, que nem aquelas dos motoristas de bonde. Chapeuzinho. 
Ficava na rua levando correspondência pra cima e pra baixo, aqui 
em Santo André. [...] ia até Mauá, Ribeirão [Pires], ia até 
Paranapiacaba levar correspondência. 

A partir daí, executou diversas tarefas administrativas: fazia balancetes, atendia no 

balcão, etc. Adaptava-se bem a cada nova responsabilidade, mas, não chegou a trabalhar no 

caixa ou em funções que tratavam diretamente com dinheiro.  

Casou-se em 1955, com 23 anos, e a chegada dos filhos o obrigou a trabalhar, 

simultaneamente, em outros empregos para completar os rendimentos mensais.  

[...] porque eu ganhava pouco no banco naquela época [...] Então, de 
domingo eu ia fazer aquele serviço de jornal, entregar jornal. [...] 
para ganhar um pouquinho mais. [...] De sábado ia fazer cobrança 
numa instituição de caridade [...] é, uma instituição que cuida de 
crianças [...] eu fiquei um tempo trabalhando de sábado, fazendo 
essas cobranças e de domingo ia entregar jornal do Diário do Grande 
ABC20. Trabalhei oito anos entregando jornal. Cheguei a conhecer 
seu fundador [...]21. A gente fazia de tudo para ter mais, [...] pra 
poder se manter melhor. 

Em todo o período que permaneceu no banco, o convívio com os demais colegas 

foi tranqüilo; percebia uma certa competitividade na disputa de cargos, mas, pessoalmente, 

não compactuava com isso, apenas desempenhava a função que lhe era designada.  

Tinha uns cidadãos lá que queriam passar rasteira nos outros. Não da 
minha parte né...  

                                                 
20 Periódico diário que veicula notícias, principalmente, da região do ABC. 
21 Nesse momento conta-me a história da fundação do jornal, desde os primeiros donos até os dias de hoje.  
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O gerente da agência chegou a incumbi-lo de ensinar alguns serviços aos novos 

funcionários, contudo, sem conceder-lhe promoção. A relação com os mais jovens era boa, 

mesmo quando estes faziam parte do quadro da chefia, a diferença de idade nunca ocasionou 

problemas nessa função ou nas que desempenharia posteriormente. Procurava “falar na 

língua deles...”. 

Eu sempre me relacionei bem com jovens. Sempre fui bem tratado 
pelos jovens e pelos mais velhos, também. 

Apesar de perceber colegas sonhadores, o desejo de prover a família nunca 

permitiu que desperdiçasse dinheiro. Cita um diálogo que ocorreu com um colega. 

[...] tinha um lá que era sub-gerente e uma vez ele chegou a conversar 
comigo; ele via que eu me saía melhor que ele, que eu ganhava mais 
que ele. Só que eu ganhava por tempo de serviço. [...] porque a cada 
tempo, o banco dava um aumentinho, bônus. [...] não sei se era 
inveja, o que era, [...] eles achavam que eu tinha mais... Assim, aqui 
em casa a gente tinha mais controle das coisas, e lá na casa dele disse 
que não, que quando chegava perto do fim do mês, ele já estava 
arrasado, com esse negócio de dívida. Só que em casa, a gente 
sempre controlou as coisas direito.  

Na fala ressaltamos a expressão “a gente sempre controlou...”, dando o sentido de 

grupo familiar cúmplice na adoção de condutas e apoiador de seus membros. 

Após os 30 anos de contribuição previdenciária, naquela época exigidos para a 

concessão do benefício da aposentadoria, o Banco Mercantil propõe um acordo para o 

afastamento do Sr. A.M. Segundo ele, o banco desejava substituir a mão de obra envelhecida, 

por outra mais jovem e barata. Sem preocupar-se com o impacto que a aposentadoria poderia 

provocar em seus funcionários, a empresa convoca todos nessa condição a comparecerem ao 

Departamento Pessoal. 

[...] Veio um comunicado do Departamento Pessoal [por escrito] 
falando dia tal o senhor dá um pulinho no departamento nesse 
horário, vai lá para ver se o senhor aceita um acordo ou não. [...] 
falei: Eu vou aceitar, porque se eu ficar aqui, eles iam começar a me 
empurrar para cima e para baixo, eles vão ficar com raiva de mim e 
vão começar a me mandar lá pra São Bernardo, [...] pior se me 
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mandar pra Santa Fé do Sul, Presidente Prudente.[...] não estou mais 
com ambiente. 

 A princípio, como não esperava a notícia, sentiu-se chocado; além disso, o fato 

do banco, de certa forma, obrigá-lo a aceitar o acordo, impunha-lhe uma situação 

desagradável. Em sua entrevista, percebe-se que procurava em seu íntimo como expressar os 

sentimentos vividos naquele período. 

[...] eu fiquei assim meio... Um pouquinho aborrecido, porque eu não 
estava querendo aposentar tão já.[...] Não me senti muito bem. [...] 
[estava] Aborrecido, porque com tanto tempo de firma, de casa, eu 
não queria sair [...]. [estava] Um tanto constrangido. [...] Magoou, 
magoou sim, magoou porque eu deixei tanta amizade lá, tantos 
colegas. Magoou, porque... [...] em certo ponto quando o advogado 
[do sindicato] perguntou se tinham me encostado na parede, [pensei] 
indiretamente sim viu, porque mandaram fazer acordo né... 

Mesmo insatisfeito com a aposentadoria o Sr. A.M. prefere não confrontar a 

orientação do banco e, assumindo uma postura de desprendimento, abre mão de seus desejos 

para explorar futuras oportunidades.  

No momento de crise, a estrutura familiar fortalecida oferece apoio, suporte e 

segurança; aponta a importância da família, ressaltando como superou essas dificuldades.  

Ah, conversando aqui em casa, com a família, principalmente com a 
esposa, tal, com os filhos. Aí foi superado tudo isso aí, porque a gente 
aqui, quando é um momento desse, reúne em volta da mesa e bate um 
papo. Então foi superado por aí. Conversando, se explicando [...] 
porque a gente quando vai resolver algum problema, reúne em volta 
da mesa, conversa, desliga a televisão, pra não atrapalhar.[...] A 
gente sempre faz uma reuniãozinha aqui. 

Apesar de magoado, não nutria sentimentos negativos para com o banco, o que o 

incomodava era a situação e não a atitude do empregador. Imaginava, apenas, como seria 

difícil ficar sem o trabalho: 

Não fiquei com raiva, nem nada. Eu senti assim, puxa agora vou ficar 
sem fazer nada, vai ser fogo.[...] Falei: agora vou ficar em casa, 
amolando a esposa, vai ser chato.[...] vou ver se eu arrumo qualquer 
coisa, algum biquinho para fazer. 
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Além da aposentadoria, o dinheiro recebido em função do acordo e a propriedade 

do imóvel onde residiam proporcionavam a tranqüilidade financeira familiar. Mas, a primeira 

semana em casa não foi fácil, sentia-se como “um peixe fora d’água”, “esquisito”. Contudo, 

os sentimentos negativos, com o tempo, deram lugar a outros que possibilitaram a vivência da 

aposentadoria de forma diferenciada. 

Senti um certo alívio, fiquei assim, um pouco mais alegre, depois que 
passou aquela semana.[...] Não estava mais triste não. No duro, não 
tava mesmo. Já estava [olhando] para frente.[...] Eu imaginava que 
ia dar tudo certo. [...] Eu imaginava uma coisa boa pro futuro. 

Passou, então, a pensar e planejar as viagens que desejava fazer com a esposa.  

[...] enquanto eu estava trabalhando não tinha jeito de viajar 
bastante. [...] de lá pra cá, depois que eu aposentei, nós começamos a 
passear bastante, por esse mundo a fora. Inclusive, nesse país 
maravilhoso, nós já fomos em quase tudo que é canto. 

Mas, o cotidiano exigia a adaptação a funções não habituais. Assim, as atividades 

domésticas passaram a fazer parte de sua rotina diária, tarefas que, até hoje, desempenha sem 

constrangimentos. 

Lavo louça, limpo casa, quando a gente esta assim tranqüilo, a gente 
ajuda sempre. [...] Tem homem que acha que isso aí é coisa para 
mulher fazer. [...] Eu não acho nada disso, acho isso aí normal.[...] 
Até gosto de ajudar. 

Apesar da colaboração oferecida de boa vontade para as tarefas caseiras, sentia-se 

insatisfeito e capaz de assumir um outro emprego, ansiava pela volta ao trabalho formal. Os 

hábitos, costumes e valores, adquiridos nos trinta anos vivenciados num espaço público, 

permaneciam em seu cotidiano. 

 [...] eu já estava enjoado, falei: caramba, não dá, preciso arrumar 
qualquer coisa.[ri] Não dá para ficar aqui plantando bananeira não. 
[...] eu não gosto de ficar em casa assim, paradão. 

Depois de três meses, por interferência de amigos, conseguiu empregar-se 

novamente. Dessa forma, dá início a um novo período profissional, desempenhando 
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sucessivamente as funções de: arquivista numa Instituição Espírita, vendedor do Clube do 

Livro, garagista numa agência do Banco Real e inspetor de alunos numa Escola Estadual. É 

nesses trabalhos que deixa aflorar sua maior característica, a plasticidade22; a mesma forma 

flexível demonstrada para as questões do trabalho no banco, ressurge nesse período e, sem 

qualquer tipo de restrição, aceita desempenhar diversas funções.  

Segundo ele, daquele tempo, ficou a satisfação do contato com inúmeras pessoas. 

É fiz amizade ali com um bocado de gente, médico, enfermeiro, 
dentista...[...] Em todas as atividades, eu me sentia bem. 

O que chama atenção é a diversidade de trabalhos, que, aparentemente, nada têm 

em comum, porém, o Sr. A.M. não sentia qualquer estranhamento ao desempenhá-las, pois, 

para ele, existia um ponto semelhante entre elas. 

Não estranhava não, porque lá no banco a gente trabalhava 
diretamente assim com o público e essas outras atividades depois, 
foram todas direcionadas para o público, então eu já estava 
acostumado. 

Na fala do entrevistado percebe-se que o valor relevante transmitido de função em 

função é a relação com o outro e não o desempenho técnico dessa ou daquela tarefa. Para ele, 

o essencial, o contato com o público, era comum a todas elas. 

Tendo como base os aspectos já levantados, somados ao incremento da qualidade 

de vida e ao aprimoramento das relações familiares, podemos dizer que o impacto provocado 

pela aposentadoria, no caso do Sr. A.M., foi positivo. Segundo ele, no pós-trabalho existia 

mais tempo para conversar, viajar, estudar e/ou praticar atividades diversas.   

[...] de terça [manhã] nós estamos preparando uma peça de teatro; 
[terça] de tarde, nós temos a Faculdade da Terceira Idade; quarta 
temos o coral da FEFISA;  quinta nós temos o Lian Gong de manhã e 
a FEFISA à tarde; de sábado temos o coral e às vezes surge alguma 
apresentação no domingo. [...] Te falei, aqui a gente tem atividade a 
semana toda. 

                                                 
22 De acordo com Laplanche e Pontalis (1967, p. 436), plastificade é a capacidade que a libido possui de 
modificar, com maior ou menor facilidade, os investimentos libidinais. 
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Hoje, após 25 anos como aposentado, reconhece o aprimoramento de sua auto-

estima; sabe que a história como bancário é, apenas, parte de sua vida. Sente prazer em 

estimular as reminiscências23, pois é capaz de recordar com naturalidade aqueles momentos e 

voltar aos mesmos lugares sem experimentar a sensação de perda. 

Ultimamente, se você chegar lá [no Banco Mercantil], eu sou um 
desconhecido. Vão falar: Quem é esse cara aí? Ninguém me conhece. 
Se você for lá agora, sou um desconhecido. [...] ali é tudo estranho 
para mim. 

Fica claro também, que em todo o processo vivido pelo Sr. A.M. o vinculo 

familiar sustentou e permanece sustentando seus valores. Os filhos e netos estão presentes na 

vida do casal, visitando, telefonando, assistindo às apresentações artísticas e participando das 

festas familiares. A importância desse núcleo e da própria paternidade está em seu 

depoimento: 

 [...] uma coisa maravilhosa.[...] Me sentia bem, quando estavam 
todos reunidos. Eu me sentia muito bem. [A família] representa uma 
coisa muito boa, ótima. Um relacionamento muito bom, não tenho 
nenhum problema. Acho que tudo vive as mil maravilhas. 

Porém, fala com tristeza do filho falecido; ainda explica que mesmo distante 

mantinha um contato freqüente.  

Aí quando esse mais velho faleceu, que cismou de ir pra longe, eu não 
gostei muito não, mas quis ir... [...] ele sempre mandava 
correspondência ou telefonava de lá [...]. 

A relação familiar saudável estimulava o esforço contínuo para provê-la com o 

melhor. Apesar da labuta excessiva, pois numa época chegou a trabalhar todos os dias da 

semana, o sustento da família nunca foi uma sobrecarga. Hoje, sente-se recompensado ao ver 

os filhos tão bem. 

                                                 
23 Para Goldfarb a reminiscência “não guarda nenhuma relação com qualquer tipo de declínio intelectual, nem 
com a presença de estados depressivos. Sua função é realizar uma articulação entre a dimensão do passado e as 
circunstâncias do presente, outorgando um sentido de comando da realidade e continuidade do ser” 
(GOLDFARB, 1998, p. 82). 
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Não, não, não sentia [peso] não. Fazia isso com alegria, não sentia 
peso; inclusive quando eu comecei a trabalhar em São Paulo, lá na 
Matriz, eu ia de sábado fazer hora extra. Chegava cedo lá e saía tipo 
duas, três horas da tarde, de sábado, em São Paulo, lá na Paulista. 
Quando a gente trabalhava lá, pegava três conduções para ir, tinha 
que pagar, três de ida e três de volta. 

Conseguiu estabelecer com os filhos uma relação afetiva estreita, onde as trocas 

sucediam-se com freqüência. O ensino e a aprendizagem ocorriam de ambas as partes, bem 

como conselhos experientes. É fruto desses momentos a lição de como vencer na vida: 

[...] para fazer sempre as coisas honestamente, trabalhar direitinho, 
[...] ser honesto com todo mundo, ser direito.  

Depois de viver estes anos com saúde e apoiado sobre bases sólidas familiares 

reconhece viver uma boa velhice, mas não se considera velho, 

Eu não me acho velho não viu. Eu ainda boto pra quebrar. [ri].[...] 
velho é aquele que fica paradão, rabugento, que fica só reclamando 
da vida, falando que esta sempre doente, sempre ruim, sempre com 
problema. Para mim, não funciona isso aí. Não tenho nada contra 
velho, mas também não me considero velho não. Sinto-me uma 
maravilha, muito bem viu. [...] inclusive com essas atividades que a 
gente esta fazendo agora [sinto-me] ótimo. 

Não associa a aposentadoria com a velhice, mas ressalta que a falta de trabalho 

intervém no envelhecimento. Claramente aponta dois modelos de velhice, não as julga, mas 

expõe sua escolha. 

Eu acho que a aposentadoria até atrapalha a velhice. [...] a pessoa 
fica aposentado, fica aí sem fazer nada, às vezes vai de casa para o 
boteco da esquina, às vezes fica em casa, sem ter o que fazer. [...] O 
corpo começa a ficar atrofiado. Fica uma coisa sem sentido. Muitos 
usam a aposentadoria pra descansar. [...] eu não faço isso. Pra mim, 
[a aposentadoria] não atrapalhou em nada não. [...] eu não senti isso 
não... [...] Eu vou pra lá, vou pra cá.[...] Pra mim a velhice esta uma 
maravilha. Eu estou gostando. Gostando do que eu estou fazendo, do 
que eu vivo.  

No aspecto social, como vimos, possui uma vida bastante ativa, o que lhe permite 

a convivência com muitas pessoas em diversos grupos. Dos contatos sociais, surgiram os 

amigos verdadeiros para suplementar a base sustentadora do Sr. A.M. 
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 [...] não são muitos, mas tenho. [...] eu nunca fui uma pessoa de ter 
muitos amigos. [mas] Eu tenho amigo sim, inclusive aqui mesmo no 
parque, lá na faculdade. [...] Eu sempre tive poucos amigos, mas 
amigo mesmo. [...] Uns oito ou dez mais próximos. 

Buscando identificar sua visão a respeito da sociedade moderna, abordamos 

questões atuais para que opinasse. 

Um dos aspectos investigados diz respeito à forma com que acompanha o 

desenvolvimento incessante e veloz do homem. Nesses 73 anos de vida pôde presenciar o 

progresso tecnológico em diversas áreas, bem como os efeitos terríveis provocados por uma 

guerra. Mas, é sua visão positiva do mundo que conduz seu depoimento, restringindo suas 

citações aos avanços que trouxeram, em sua opinião, apenas benefícios ao homem.  

Segundo meu entendimento, eu estou achando esse progresso muito 
bom, uma maravilha, uma coisa muito boa. Apesar [de] que eu ainda 
sou do tempo do arcaico, mas eu estou achando bom esse progresso 
todo aí viu. Só que eu ainda uso muito aquele sistema antigo. [...] esse 
negócio de celular, por exemplo, bobagem isso comigo. É uma coisa 
boa, é um progresso, é ótimo, mas pra mim... [...] esse negócio de 
plano de saúde, também não acho interessante. Não uso, porque pra 
mim, isso é uma rasteira nos velhinhos, mas eu não sou contra. Olha 
o progresso é uma maravilha, quanto mais surgir coisas para facilitar 
a vida da gente, melhor ainda. Já andei de bonde, já andei de navio, 
já andei de avião, de canoa, de jangada, de jegue... 

Atento a essas alterações da sociedade, o Sr. A.M. reconhece que o padrão de 

masculinidade não é o mesmo de tempos atrás. Opina sobre o assunto e sugere como deve ser 

o homem do século XXI. 

[...] eu acho que ele deve ser honesto, trabalhador e educado. Tem 
que ser uma pessoa assim, simples, não com muita pompa, não com 
muita coisinha, para querer aparecer. Teria que ser assim, uma 
pessoa desse jeito. Apesar [de] que a maioria, hoje em dia não esta 
muito afim disso não. Estão muito cheios de coisinha, muito 
esquisitos, pelo menos uns 60% deles; [...] não tomam atitude para as 
coisas, são um pouco relaxados. Como se diz na gíria: “Não tão nem 
aí”. [...], mas tem pessoas bacanas.  

Ao realizar um balanço de sua vida, admite estar satisfeito com suas realizações, 

afinal conseguiu concretizar todos os sonhos da juventude, 
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Faria tudo de novo. Não mudava muita coisa não. [...] Sim, sim, sim 
exatamente [sinto-me feliz]. 

Seguro em suas convicções aconselha, àqueles que se aposentam, a seguirem o 

seu exemplo, 

[...] aproveitar bem a aposentadoria, se tiver bastante saúde; se tiver 
enjoado, se estiver em casa, arrumar alguma coisa fora para fazer, 
como eu fiz. Para ele aposentar bem: dar uns passeios, como eu já fiz, 
também. Eu dava esse conselho.  

Para o Sr. A.M. não há limite de idade para sonhar ou realizar projetos. Nesse 

momento, seus planos incluem: 

Quem sabe... [ri] [...] Passar no vestibular da FEFISA. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 QUINTO ATO 
Analisando os opostos 
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A análise que faremos a seguir terá como base o que nos foi mostrado pelos dois 

sujeitos num flash de suas vidas. As interpretações retratam nosso ponto de vista, 

possibilitando a outros sua ampliação ou modificação. Da mesma forma, apenas sinalizaremos 

as construções opostas, sem, no entanto, restringir o comportamento à efetiva dicotomia.  

Talvez o título dessa sessão esteja generalizando nossas personagens, pois 

observando a história de cada uma, encontramos algumas semelhanças e, em determinados 

aspectos, similaridades. 

Ambos são casados, têm filhos, vivem numa metrópole e estão sujeitos às 

condições sociais urbanas. Pertencem a uma classe socioeconômica média, são dedicados à 

família e procuram provê-la com o melhor. 

Suas famílias de origem foram abaladas pela morte do pai quando ainda eram 

crianças, necessitaram, assim, substituir a figura masculina referencial prematuramente. 

Adultos, trabalharam por um longo tempo em uma única empresa, 

desempenhando funções que exigiam o atendimento direto ao público. A aposentadoria não 

ocorreu por livre escolha, ficaram chocados com a notícia e foram obrigados a aceitá-la. 

Ambos relutaram em abrir mão do espaço público conhecido. 

De acordo com esses fatos, poderíamos imaginar que conduziriam suas vidas em 

traçados paralelos, mas não foi assim. Seguiram caminhos opostos: um vivenciando o rancor 

na descoberta de falsos valores e crenças e, o outro, a felicidade proporcionada pela 

oportunidade de novas experiências na velhice. Dessa forma, há mais divergências que 

semelhanças entre eles. Desigualdades que conduziram Willy a um “envelhecimento amargo” 

e o Sr.  A.M. a um “envelhecimento doce”. 

É preciso ressaltar, que há uma diferença temporal, entre eles, de pelo menos 50 

anos. Enquanto Willy viveu a velhice no período de 1920 a 1930, o Sr. A.M. a vive entre o 
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final do século XX e início do século XXI. Nesse intervalo o mundo não permaneceu 

estagnado, a humanidade alterou-se, portanto, suas histórias são vividas em diferentes 

conjunturas sociais. Além disso, cada qual provém de uma cultura, um americano, dos EUA, 

o outro, brasileiro, o que lhes confere a singularidade da nação a que pertencem.   

Ao analisar o perfil familiar das duas personagens, detectamos que as diferenças 

começam pelas características das companheiras: Linda, a esposa de Willy, vive, submissa, à 

sua sombra, seu único desejo é servir ao marido e aos filhos; ao contrário a Srª D., esposa do 

Sr. A.M. usufruindo as conquistas advindas da revolução feminina, é participativa, dinâmica, 

tem sua própria voz, luta por seus desejos, não se sente inferior em relação ao marido, e 

desfruta de maior eqüidade social entre gêneros.  

Na casa de Willy, a relação familiar estabeleceu-se de forma distante entre seus 

membros, não há demonstrações de carinho e o ambiente é tenso, preste a explodir; a família 

do Sr. A.M., no entanto, relaciona-se com proximidade, os gestos demonstrados são amorosos  

e o ambiente é tranqüilo.  

Abordando as questões relacionadas às condições econômicas de nossos sujeitos, 

verificamos que o período histórico retratado por Willy, o caixeiro viajante, foi marcado pelas 

primeiras conquistas de benefícios sociais pela classe operárias, mas no texto literário não há 

menção ao direito de Willy à aposentadoria. Fica-se com a impressão que, nesse caso, ao 

término do período trabalhado, ficaria a mercê dos filhos, sem qualquer provimento regular do 

Estado, o que, talvez justificasse parte do comportamento desesperado da personagem. No 

caso do Sr. A.M., as condições econômicas de sua velhice foram garantidas pela Previdência 

Social do Estado, estabelecida desde o início de sua carreira profissional, bem como pelo 

patrimônio acumulado durante o curso de vida, o que proporcionou uma relativa segurança à 

família, pois, no mínimo, havia garantias de sobrevivência. 
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Apesar do impacto semelhante que o informe da aposentadoria causou a ambos, o 

fato repercutiu diferentemente a cada um. Para Willy, que se identificava essencialmente com 

o trabalho, o afastamento significou o fim de sua vida, ou seja, o próprio fim, não conseguiu 

vislumbrar outras possibilidades de realização para manter-se ou alternativas que o 

satisfizessem. Chama a atenção, nesse caso, como a família, extremamente centrada na figura 

paterna, desmorona-se simultaneamente.  O ambiente familiar amplia a crise e desfaz-se com 

o evento da aposentadoria. 

No entanto, o bancário, utilizando sua plasticidade característica pôde redirecionar 

seus sentimentos. Assim, a mágoa das primeiras semanas foi substituída por sensações 

positivas que abriram novos caminhos e oportunidades, proporcionaram a superação do 

passado e possibilitaram o planejamento do futuro. 

Da mesma forma inflexível com que toma suas decisões, Willy prefere adotar um 

modelo rígido de masculinidade. Em casa, como homem, investe-se de poder, sua vontade 

sempre sobrepõe a dos demais. Quando surgem problemas evita enfrentá-los, não há local 

para discuti-los e solucioná-los, prefere ocultar as divergências e as dúvidas; não é capaz de 

manter diálogos familiares construtivos. Não se sente a vontade no espaço privado, suas 

relações se estabelecem, unicamente, no espaço público. Não admite a fragilidade masculina, 

acredita não necessitar do auxílio de amigos, as relações sociais existem somente no ambiente 

de trabalho. Sua identidade tem no trabalho o alicerce.  

Inversamente o Sr. A.M. constrói sua masculinidade em outras bases. Em casa, 

compartilha o comando com a companheira, divide com ela e os filhos a responsabilidade das 

decisões importantes, há espaço para conversas ao redor da mesa, por isso, a relação com os 

filhos é mais próxima. Realiza tarefas domésticas sem sentir-se diminuído, aceita auxiliar com 

gosto, reconquista seu espaço dentro de sua casa, sente que ali,  também, é seu lugar. No 

trabalho assume diferentes funções sem restrição, pois o essencial é o contato com outras 
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pessoas. Na construção de sua identidade o trabalho está presente como um dos aspectos, mas 

não como único. Possui relações sociais saudáveis, integra grupos que desenvolvem diferentes 

atividades, nas quais, muitas vezes, vivencia a locução intergeracional. É desse meio que 

seleciona alguns amigos verdadeiros que o auxiliam quando necessário.  

Estudando a adoção de valores das personagens, observamos que para Willy o 

trabalho tem a prioridade, fato que determina o afastamento progressivo na relação familiar. 

Para ele, a relevância está nos valores materiais, assim, o sucesso está estreitamente 

relacionado ao “ter”. Se o enriquecimento é a única possibilidade para identificar um 

vencedor, nesse caso, a pluralidade de perfis confere ao fracasso as maiores probabilidades de 

ocorrência. Willy centralizou suas esperanças em apenas uma realização, como não ocorreu, 

sentia-se frustrado. Os novos valores trazidos pelos jovens e pelo progresso, representados 

pelos filhos e o chefe, foram tratados com desprezo ou desconfiança, prefere isolar-se no 

passado, resgatando antigas imagens de suas memórias.  

Por outro lado, o Sr. A.M. inscreve a família como seu bem primordial, assim, 

com a ampliação do tempo livre no pós-trabalho, pode dedicar-se ao aprimoramento da 

relação. Para ele, a importância está nos valores morais, como a honestidade; o sucesso está 

relacionado ao “ser” e o fracasso, em contrapartida, ao rompimento do compromisso para com 

esses valores. Nessa concepção as possibilidades de sucesso são inúmeras e as chances de 

conquistá-las superiores. Buscou com esforço a realização de seus sonhos, que julga, nesse 

balanço de vida, tê-los conquistado. Sente-se realizado. O progresso e os jovens representam 

valores inestimáveis, sente-se feliz com a convivência e valoriza a reciprocidade na 

aprendizagem.  

Willy idealiza a realidade como maneira de se defender das próprias fragilidades. 

Frente ao mundo real, cada vez mais incompreensível, se repete ao não captar os novos 

movimentos. Não há limites para seus sonhos, neles, é possível viajar ao tempo passado e 
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imaginar, segundo o seu desejo, o que virá. Este sonhar não lhe permite planejar o futuro, pois 

o coloca distanciado da vida; em conseqüência, o presente perde o sentido. Assim, o mundo 

real é refutado enquanto visão cinza indesejável. Refém de seus sonhos coloridos não 

encontra caminhos viáveis para a solução satisfatória de seus problemas, utiliza a morte como 

rota de fuga. Atitude que talvez não seja consciente, e sim, fruto de mais um devaneio. 

O Sr. A.M., porém, vive e aceita a realidade que o cerca. Procura concretizar seus 

sonhos, utilizando recursos acessíveis do presente. Faz planos para o futuro e procura 

estabelecer caminhos viáveis para conquistá-los, sua maleabilidade garante uma diversidade 

de trajetos em direção ao foco desejado. Conta com o apoio da família na busca de soluções 

para os problemas, caso seja necessário tem condições de construir suas próprias saídas. Para 

ele, o mundo real é desafiante, multicolorido, repleto de matizes a serem descobertos, utiliza a 

vida como rota à felicidade.  

Certamente Willy e o Sr. A.M. possuem outros pontos de semelhança e de 

diferença, mas, acreditamos que os levantados são os destaques dessa interlocução. O 

conjunto desses aspectos é que determinou as velhices: amarga e doce. 

Não queremos estigmatizar ou criar critérios de “salvação” para um melhor viver. 

A idéia básica deste capítulo foi perseguir características facilitadoras ou impeditivas dos 

homens velhos enfrentarem o tempo do pós-trabalho. Sabemos que o espectro deve ser amplo 

e muitas vezes oscilante, pendendo ora para um lado, ora para outro. 

No próximo item, sairemos estritamente do campo pesquisado para permitir outras 

associações, análises e inferências. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÉQUIEM 
Considerações finais 
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Buscando a riqueza que se pode obter na diversidade, essa pesquisa apresentou 

conteúdos teóricos sob a visão de diversos autores e relatos de sujeitos representativos, 

tratando de melhor analisar a questão do envelhecimento masculino. Nesse último capítulo 

procuraremos conduzir o leitor a um produto final que auxilie nas respostas às questões 

formuladas no “Prólogo”. 

Em diversos momentos do estudo apontamos para a singularidade da velhice, 

enquanto característica; autores sucederam-se ressaltando os equívocos que podemos cometer 

ao generalizá-la. Da mesma forma, em nossa análise, não pretendemos restringi-la a extremos, 

há muito mais do que idosos “caixeiros viajantes” ou “bancários”. É na totalidade dessas 

histórias que encontramos o esboço do quadro da velhice, retrato vivo e dinâmico em que a 

ação contínua não possibilita um final. 

Assim, é imprudente um olhar superficial ao idoso, para melhor analisá-lo, é 

necessário compreendê-lo profundamente. Engana-se, portanto, aquele que pensa solucionar, 

por exemplo, uma questão biológica do velho, sem considerar outras variáveis do problema. 

A velhice apresenta inúmeros aspectos que se entrelaçam, assim, como coloca Beauvoir 

(1990, p. 16), cada um deles “[...] reage sobre todos os outros e é afetado por eles; é no 

movimento indefinido desta circularidade que é preciso apreendê-la”. 

Então, para responder a questão essencial desse estudo: a baixa adesão masculina 

em programas de Educação Física para idosos, é preciso refletir sobre bases mais largas, o que 

nos conduz a um conjunto de aspectos que determinam a cada sujeito uma resposta. O fato 

pode ser frustrante àqueles mais objetivos, porém, reserva aos oportunistas o ingresso ao 

mundo complexo do envelhecimento.  

Nos capítulos anteriores, abordamos alguns alicerces masculinos que se devem 

considerar quando a velhice masculina está em pauta: a discussão da construção social do 

gênero masculino, onde o trabalho, o sexo e a paternidade desempenham significantes papéis; 
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a compreensão do ideário capitalista, enquanto determinante dos valores de consumo, 

produção e primazia do novo; a análise da representação do tempo livre, ou do pós-trabalho, 

como impróprio para o homem; e o entendimento do evento da aposentadoria. Porém, não 

podemos julgar que tudo tenha sido dito, e muito menos que todos os aspectos relevantes 

tenham sido levantados. Abordamos faces do prisma da velhice sob a perspectiva de gênero, 

que demarcam fatores intervenientes nas respostas à referida questão. 

Por meio da interlocução entre os opostos, refletimos, também, sobre modelos de 

envelhecimento, sem a intenção de estabelecermos um modelo ideal. Apontamos, apenas, o 

“doce” como desejável e o “amargo” como aquele a ser evitado. A noção citada tem como 

base a política do envelhecimento ativo desenvolvida e divulgada pela WHO, na qual, como 

já nos referimos, busca-se conduzir os determinantes a um ambiente favorável.  

É preciso acrescentar a essa política o que Bruno (2002, p. 97) nos aponta: “O 

idoso precisa de estímulos significativos [...] para que não viva-morto, sem perspectivas no 

caminho do envelhecimento”. Caso esses preceitos não sejam atingidos, corremos o risco da 

aproximação da velhice amarga. 

Portanto, aos profissionais que atuam junto aos idosos ou àqueles responsáveis 

pelas políticas a eles destinadas, impõe-se a essencialidade do conhecimento gerontológico 

para conduzir a incansável prática do incentivo a essa realização. 

A partir do exposto, podemos refletir sobre as projeções e perspectivas para o 

futuro social do gênero. 

O homem desse início de século, como não poderia deixar de ser, transforma-se 

respondendo aos seus anseios e às expectativas da sociedade. Diferentemente da revolução 

feminina, que se expressou contra uma opressão externa à mulher e exigiu eqüidade social de 



101 

 

forma barulhenta, o “novo homem”24 utiliza estratégias silenciosas para alterar valores 

internos, na busca do desenvolvimento de outras masculinidades. Nessa luta, conhecemos, há 

poucos anos, o termo metrossexual que identifica o homem vaidoso, adepto à utilização de 

cremes, roupas e acessórios tradicionalmente femininos e opositor do padrão, até então, 

reconhecido como masculino. Hoje, porém, divulga-se o novo conceito do homem 

“übersexual”, que caminha alguns passos em direção ao modelo tradicional. Nesse perfil, 

existe a preocupação com a aparência, porém, sem aquele ar narcisista e egocêntrico do 

metrossexual; além disso, outros atributos são considerados, entre eles, a essencialidade da 

presença feminina e um maior desejo por relações sociais (MARTIN, 2005). Seja “metro” ou 

“über”, o fato é que o homem de hoje permite outros padrões do masculino, valorizando 

comportamentos e atitudes que, provavelmente, o beneficiarão na aquisição de papéis mais 

flexíveis.   

No entanto, ainda persistem alguns vestígios da masculinidade tradicional, como 

pudemos perceber na campanha publicitária do “Dia dos pais” deste ano, em que uma 

empresa dedicada ao comércio de perfumes e cosméticos para homens e mulheres, adotou o 

slogan: “Presenteie nesse dia o seu herói”, associando a antiga imagem do herói à atual, na 

qual a vaidade é um direito. 

As mudanças relacionadas ao significado do trabalho também ocorrem, mas, de 

forma discreta; os preceitos próprios da economia de capitais oferecem resistência, impedindo 

o avanço de noções como do ócio humanista que prevê: 

[...] um conceito de tempo não fragmentado, onde trabalho, ócio e lazer são 

complementares no processo de desenvolvimento do indivíduo; que não se 

opõem entre si, pelo contrário, exigem uma busca alternativa pelo 

desenvolvimento da dimensão lúdica, onde o prazer, a liberdade e o gozar 

                                                 
24 Expressão utilizada por Nolasco (1995). 
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permeiam qualquer atividade da vida do ser humano (CORREA, 2002, p. 20, 

tradução nossa). 

No mesmo sentido, o desenvolvimento e implantação de programas pré-

aposentadoria, que visem preparar o trabalhador para esse período da vida, parecem 

iniciativas isoladas e distantes de um consenso empresarial. Na esfera pública, o Estado 

promove parcos investimentos na área, o que impede a criação de políticas articuladas, para 

médio e longo prazo, voltadas àqueles que se aposentam. Assim, as dificuldades tendem a 

permanecer no contexto.  

Por outro lado, Padilha (2000) aponta, que para Schaff a crescente mão de obra 

desocupada obrigará ao homem evitar a centralidade da vida no trabalho formal tradicional, 

pois haverá diferentes formas de remuneração. Fato que deverá repercutir num novo conceito 

de aposentadoria. 

Além disso, 

[...] com o aumento do tempo livre, em função do progresso tecnológico e 

científico, os membros de uma sociedade futura terão de encontrar meios de 

auto-realização diferentes daqueles até agora conhecidos, como também 

terão que enfrentar e criar novos valores para aquilo que o ser humano 

produzirá por meio do trabalho (IWANOWICZ, p. 115) 

Caberá ao homem do século XXI encontrar caminhos para a solução dos 

problemas encontrados no presente e para aqueles que o futuro trará. Porém, como nos diz 

Zorbas (1964), protagonista do filme “Zorba o Grego”: “[...] estar vivo é procurar 

encrencas...”, e dessa forma, buscar continuamente as soluções e, por conseqüência, a 

renovação. 

Nestas últimas linhas em que encerramos o estudo, quando o sentimento da hora 

final é chegado, deixamos como réquiem não a morte dramática de Willy, mas, utilizando a 
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expressão criada por Ciampa (1986), a “vida-morte-e-vida” do Sr. A.M., que vislumbrou em 

suas mortes (perdas) a vida para seguir adiante.  
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Apêndice A 

AUTORIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO PARA A PESQUISA 
 
 

 
São Paulo, 30 de abril de 2005. 
 
À direção da 
FEFISA – Faculdades Integradas de Santo André 

 
 
Prezadas senhoras, 

 
 
 

Venho por meio desta, solicitar a autorização para que MARILENE BOMBANA, 

aluna do curso de Mestrado em Gerontologia, possa entrevistar alguns freqüentadores da 

Faculdade da Terceira Idade dessa Instituição. 

 

Saliento que a entrevista será utilizada na elaboração da dissertação de conclusão 

do curso e abordará o envelhecimento masculino. Esses depoimentos serão fundamentais para 

a conclusão da pesquisa.  

 

 

Atenciosamente 

 

 

Profª Drª Ruth Gelehrter da Costa Lopes 
Vice-coordenadora do Programa de Estudos 
Pós-Graduados em Gerontologia 
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Apêndice B 

ENTREVISTA 
 
 
 
 

Sete temas conduzirão o roteiro: 

• Trabalho 

• Aposentadoria 

• Pós-aposentadoria 

• A velhice 

• Família 

• Vida atual 

• Balanço 

Na abordagem de cada tema abaixo, as questões correspondentes deverão ser 

respondidas durante a fala do entrevistado, caso alguma questão deixe de ser respondida a 

pergunta será efetuada diretamente. 

 

1 – TRABALHO 

- Qual é sua profissão? A exercia antes de se aposentar? 

- Trocou de emprego durante o decurso da vida profissional? 

- Você vivenciou a aposentadoria de seu pai? Como foi? Serviu de exemplo? 

- Como foi a relação com os colegas de trabalho mais jovens? Houve algum que tenha 

ocupado um cargo superior? Caso a resposta seja positiva: na época, como foi essa relação de 

autoridade com alguém mais jovem? 

- Como foi o período de trabalho próximo a aposentadoria? Quais os sentimentos envolvidos? 

- Um indivíduo competitivo pode ser sonhador?São atitudes incompatíveis ou não?  

- A empresa o preparou para o momento da aposentadoria?  

 

2 - APOSENTADORIA – Há quanto tempo está aposentado? Fale-me sobre o momento 
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- Você queria aposentar-se? Teve escolha?  

- Como foi o momento da aposentadoria? Sentimentos envolvidos (rancor para com o 

sistema)?  

- Na época, qual o significado desse momento? Houve algum impacto?Qual? Dificuldades? 

Quais? Temores? Quais?  

- De alguma forma sua auto-estima alterou-se?  

- Você se preparou para aquele momento? Como?  

- O que auxiliou naquele momento?  

- Como imaginava seu futuro? Fez planos?  

- Preparou-se para outras atividades além do trabalho? 

- Na época, qual a reação de sua família? 

- Acredita que o fato da aposentadoria ter ocorrido em situação urbana tenha implicações 

específicas? 

 

3 - PERÍODO PÓS-APOSENTADORIA – Fale-me sobre ele 

- Quais foram os sentimentos vivenciados nesse período logo após a aposentadoria? 

- Como organizou sua vida na aposentadoria em relação a: casa, tempo livre e família? 

- Houve, na época, a elaboração de uma nova rotina? Você se adaptou a ela? - Sua vida 

mudou após a aposentadoria? Em que sentido? 

 

4 - VELHICE 

- O que significa ser velho para você? Considera-se velho? 

- Como se descreveria hoje?                                                                                                                                                                                                                                                                                                

- A velhice chega com a aposentadoria? 

 

5 - FAMÍLIA  – Fale-me sobre o relacionamento 

- Possuiu filhos do gênero masculino? Como é a relação com ele? Sempre foi assim?  

- Há alguma diferença na atenção prestada a família antes e depois da aposentadoria? 

- Chegou a conviver com seu pai? Como foi o relacionamento? 

- Qual o significado da paternidade? 

- O que significa para o homem ser o provedor?  

- Que conselhos daria para um filho vencer na vida?  

- Na convivência com seus filhos, como foi ensinar/aprender?   
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6 - HOJE – Fale-me sobre sua vida hoje 

- Como está hoje? 

- Como preenche seu tempo? Amigos? 

- O que representa, hoje, a casa e a família? 

- Como vê o progresso atual?  

- Como avalia, hoje, todo o processo da aposentadoria pelo qual passou? 

- O que aconselharia aos que irão se aposentar? Como se preparar para o momento? 

- Como deve ser o homem de hoje?                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Possui projetos pessoais? Quais? 

 
7 - BALANÇO 

- Na juventude, quais eram seus sonhos?Comente sobre os que não se concretizaram 

- Hoje, que balanço faria com relação à sua vida? 

- O que gostaria de realizar? 
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Apêndice C 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Esse documento registra a adesão voluntária à pesquisa de MARILENE 

BOMBANA, professora de Educação Física, aluna do Programa de Estudos Pós-Graduados 

em Gerontologia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, que elabora sua 

dissertação do curso de mestrado. 

O estudo focalizará o envelhecimento masculino e o Sr. será entrevistado pela 

pesquisadora, de forma particular. Os encontros serão previamente agendados, de acordo com 

sua disponibilidade, e a entrevista será gravada em fita cassete, obedecendo a um roteiro pré-

determinado com temas pertinentes à pesquisa. 

Saliento que: 

• As informações coletadas serão estritamente confidenciais; 

• O entrevistado não será identificado e poderá abdicar da participação a qualquer 

momento; 

• Não haverá qualquer tipo de despesas; 

• Ao final do trabalho, a entrevista digitada será disponibilizada para aprovação. 

 

Ciente dos ítens acima, eu....................................................................concordo 

em participar como voluntário da pesquisa. 

 

Data:........../........./..........           Assinatura..................................................................... 

 

Agradeço desde já sua colaboração e coloco-me a disposição no tel: 5587-5796. 

 

Marilene Bombana 

     Mestranda em Gerontologia 
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Apêndice D 

AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO 
 

 

 

 

Eu,.............................................................................................................................

voluntário para a pesquisa de Marilene Bombana, mestranda em Gerontologia pela Pontifícia 

Universidade Católica, tendo recebido e lido o texto digitado da entrevista por mim 

concedida, atesto que aprovo o conteúdo e autorizo sua publicação sem qualquer despesa para 

a pesquisadora. 

 

 

 

 

Data:.............../............../.............. 

 

 

___________________________________ 

                                  Nome do entrevistado 
 
 


