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RESUMO 
 
 

Pesquisas enfocando a população idosa apontam que dentre os muitos 
medos associados ao envelhecimento está o medo da dependência 
econômica.  Diante de tal quadro e ante a falta de pesquisas mais 
específicas sobre esta temática, surgiu o interesse em estudar o impacto do 
empobrecer na velhice para idosos que gozaram de uma situação financeira 
confortável durante toda a vida. Para tanto, desenvolvemos uma pesquisa 
qualitativa, com entrevistas junto a seis pessoas de 59 a 82 anos, dois 
homens e quatro mulheres, que foram ricas e em decorrência de um 
determinado evento se viram empobrecidos na velhice. Partimos da hipótese 
de que tais sujeitos negaram tal possibilidade durante toda a vida e não 
procuraram proteger-se financeiramente, fato este que acabou por agravar 
ainda mais o impacto sofrido diante do evento de vida negativo. Os dados 
levantados permitiram concluir que o impacto ocasionado pelo 
empobrecimento em idosos que gozavam de uma situação financeira 
confortável foi sentido em maior ou menor intensidade, dependendo do tipo 
de trajetória de vida construída por cada sujeito. Aqueles que cultivaram uma 
rede social apoiada em múltiplos eixos demonstram possuir uma maior 
capacidade de adaptação aos eventos estressores provenientes das 
reviravoltas do projeto de vida e aparentam uma facilidade maior em aceitar 
e assimilar as lições da vida, reinventando-se. 

 
Palavras-chave: Empobrecimento; Velhice; Idosos; Gerontologia; 
Envelhecimento. 
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ABSTRACT 
 
 

Research focusing on the elderly population shows that one of the several 
fears associated with aging is fear of economic dependence. In light of this 
scenario and in view of the lack of specific studies on this theme, I became 
interested in investigating the impact that impoverishment had on the aging 
process of elderly individuals who had a good financial situation throughout 
their life. To achieve this, a qualitative research was developed in which six 
people (two men and four women) between the ages of 59 and 82 were 
interviewed. These individuals used to be rich and, due to some event, 
became impoverished in old age. The hypothesis that guided the study was 
that these subjects denied that possibility during their entire life and did not 
think of protecting themselves financially; this fact aggravated the impact they 
suffered due to the negative life event. The collected data allowed me to 
conclude that the impact of impoverishment on elderly individuals who used 
to have a good financial situation was felt with less or more intensity 
depending on the type of life trajectory constructed by each subject. Those 
who cultivated a social network supported by multiple axes showed greater 
capacity to adapt to stressful events deriving from changes in their project of 
life and seem to have greater facility to accept and assimilate life’s lessons, 
reinventing themselves.  
 
Key-words: Impoverishment; Old age; Elderly individuals; Gerontology; 
Aging. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

 

uero expressar de maneira clara e sincera o meu processo de 

desenvolvimento e a descoberta sobre o estudo da 

Gerontologia. O caminho relativo ao estudo desta área de saber se faz 

através de algumas trajetórias percorridas. 

Sempre gostei de trabalhar com adolescentes e contribuir para a 

solução de suas dúvidas e inquietações. No entanto, por algum motivo por 

mim desconhecido não pude dar seqüência aos trabalhos nesta linha. 

Paralelo a tal atividade também me dedicava ao estudo da família e sua 

dinâmica como terapeuta familiar, por acreditar ser a família a base de 

qualquer ser humano.  

Nesse período, ainda não tinha nenhum interesse em estudar o idoso 

no ambiente familiar, pois, para mim, antes de conhecer a Gerontologia, na 

minha ingenuidade de conhecimento, o indivíduo, ao atingir a idade que o 

caracteriza como idoso, já estava pronto, portanto não vislumbrava uma 

possibilidade de trabalho como terapeuta familiar. 

Foi então que, em 2003, ao cursar duas disciplinas (como aluna 

ouvinte) no departamento de Psicologia Clínica (Núcleo de Família e 

Q
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Comunidade) na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo conheci uma 

pessoa que desenvolvia um trabalho no Hospital das Clínicas com idosos, a 

qual me convidou para fazer parte de tal grupo. 

Tal proposta despertou minha curiosidade e interesse e fui verificar 

como era o trabalho junto àquele grupo de características tão peculiares. Por 

meio dessa experiência acabei me apaixonando pelo trabalho com idosos. 

A partir de então comecei a me aproximar de eventos e trabalhos 

voltados à área de Gerontologia, participando de um encontro do Grupo da 

Terceira Idade no Hospital das Clínicas, notei algo que despertou minha 

curiosidade. Alguns participantes do grupo eram pessoas que no passado 

possuíam um poder aquisitivo alto (uma esposa de um famoso médico, dois 

ex-executivos  de empresas multinacionais, uma artista plástica, uma esposa 

de um empresário) os quais no momento se deparavam com as dificuldades 

para lidar com as mudanças de seu poder aquisitivo.  

Decidi discutir minhas percepções com minha supervisora e ela 

me disse que também já havia constatado isso em grupos anteriores dos 

quais eu não havia participado e isso levou-a a fazer um plano de 

previdência. Tal relato chamou minha atenção e, sempre que estava no 

grupo, observava estas pessoas e como elas lidavam com a situação 

econômica no momento. 

Algum tempo depois, aproximadamente seis meses, também recebi 

em meu consultório uma senhora a qual atendo até o presente momento 
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com o mesmo perfil e um senhor que no momento está se tratando de um 

problema de saúde na Itália.  

Após o término de meus créditos em uma supervisão com minha 

orientadora, quis saber por que todo mundo diz que o tema da dissertação te 

escolhe e não você a ele; já que no passado minha família não foi rica e 

vivemos hoje melhor que no passado. 

Eu comecei então contando que meus pais sempre incentivaram o 

estudo. Trabalhavam para que os filhos estudassem e pudessem ter um 

futuro melhor. Como sempre investiram no estudo dos sete filhos, não 

sobrando dinheiro para a compra da tão sonhada casa própria, fato que só 

veio a acontecer quando eu tinha 21 anos. 

Após passarem alguns anos, quando todos os filhos já estavam 

encaminhados, meus pais decidiram morar em um sítio que possuo em 

Juquitiba a 80 Km de São Paulo, e a casa acabou ficando um pouco 

abandonada. 

Em algum dado momento, ainda desconhecendo a Gerontologia e o 

que seria qualidade de vida na terceira idade, sugeri que meus pais 

vendessem a casa, pois se eles morressem vendendo o imóvel cada filho 

teria direito a muito pouco, por isso insisti para que vendessem a casa e 

usassem o dinheiro em vida. Depois de muita conversa e reflexão, meus 

pais decidiram vender o imóvel e hoje estão morando onde gostam, no sítio, 

e usam o dinheiro para melhorar a qualidade de suas vidas.  
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Fico feliz por ter contribuído com isso (mesmo sem o conhecimento 

de questões próprias da Gerontologia) e hoje vejo que meus pais estão 

tendo uma velhice melhor do que no passado. 

E eu agora de posse de tal conhecimento posso olhar diferente para 

os idosos que cruzarem meu caminho. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

tualmente observa-se um aumento no número de termos 

utilizados para designar o idoso e a velhice. Um dos muitos 

critérios de definição para a categoria idoso, e talvez o mais utilizado pela 

comunidade científica, é a idade cronológica. Para tanto, a Organização 

Mundial de Saúde – OMS (1984) considera idoso toda pessoa acima de 60 

anos que resida em países em desenvolvimento ou acima de 65 anos para 

os residentes em países desenvolvidos. 

 No Brasil, a Política Nacional do Idoso (Lei 8.842, de 4 de janeiro de 

1994, Cap. 1, art. 2) adotou o limite etário de 60 anos para definir quem seria 

considerado idoso. 

 Vamos aqui focar dois termos: amadurecer e terceira-idade. 

 Culturalmente, amadurecer pode descrever tanto fatores positivos, 

quanto negativos. Enquanto aspecto positivo, denota um certo grau de 

excelência ou de virtude, sugerindo que o adulto maduro é aquele que 

possui as qualificações necessárias para atuar como conselheiro, modelo, 

fonte de informações sobre fatos e procedimentos. No sentido pejorativo, o 

 A
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termo maduro pode significar que o sujeito é menos bonito, menos 

competente, pouco produtivo, menos capaz intelectualmente (Neri e Freire, 

2000). 

 No aspecto social, adulto maduro ainda pode sugerir um certo tipo de 

padrão de comportamento esperado. Trata-se da descrição de uma pessoa 

experiente, bom ouvinte, que gosta de ensinar o que aprendeu, sempre 

demonstrando prudência e tolerância em “seus conselhos” (Neri e Freire, 2000). 

 O termo terceira-idade nasceu na França, em meados da década de 

60, com características socioeconômicas, tendo sido utilizado para designar 

o fim da produtividade econômica, ou melhor, a aposentadoria. Atualmente, 

tem sido utilizado para referir-se à faixa etária entre a vida adulta e a velhice 

(Neri, 2001a). 

 Na percepção de Neri e Freire (2000) a diversidade de termos tem 

como função primordial encobrir o preconceito associado ao idoso e à 

velhice. Portanto, defendem o uso dos termos “velho” ou “idoso” para 

designar pessoas idosas, “velhice” para referir-se à última fase do ciclo vital 

e “envelhecimento” para descrever o processo de mudanças físicas, 

psicológicas e sociais que ocorrem desde o nascimento e tornam-se mais 

evidentes aproximadamente a partir dos 45 anos. 

 Segundo Neri (2001a, p. 27), 

biologicamente falando, o envelhecimento compreende 
os processos de transformação do organismo que 
ocorrem após a maturação sexual e que implicam a 
diminuição gradual da probabilidade de sobrevivência. 
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Camarano, Kanso e Mello (2004) defendem a premissa de que a 

idade cronológica não é um critério apropriado para definir o idoso. 

Argumentam que: “a categoria idoso não pode ser definida apenas por este 

critério, já que é uma categoria socialmente construída” (p. 71).  

Barros (2004) acrescenta ainda que o significado da velhice está 

diretamente ligado ao sistema simbólico de cada cultura e subcultura. 

Para Mercadante (2005), estudar a velhice é uma questão complexa 

por tratar-se de um fenômeno multifacetado, no qual paralelo aos fatores 

biológicos encontram-se variáveis socioculturais e históricas, que resultam 

em uma pluralidade de formas de se viver o processo de envelhecimento. A 

autora argumenta que 

alguma coisa complexa indica dificuldade e não uma 
explicação, implica conseqüentemente que não há uma 
resposta simples a ser buscada e, nem tampouco, um 
conceito chave, “que abra as portas”, que consiga 
analisar situações psíquicas, existencial, social, 
econômica e política. (p. 23) 

 

No entender de Hollis (1995), o envelhecimento é mais uma 

experiência psicológica do que um evento cronológico. Tal autor argumenta 

que na última fase do desenvolvimento humano, muito mais do que enfrentar 

as transformações físicas, o indivíduo depara-se com questões relativas à 

sua identidade (pessoal e social) e o sentido da vida e, diante deste 

contexto, precisa reorganizar aspectos de sua personalidade para poder 

adaptar-se às mudanças e limitações características do processo de 

envelhecimento. 
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Como bem argumenta Polaro (2001, p. 30), 

definir velhice é, portanto, uma tarefa difícil, pois ela 
não pode ser reduzida a um único ponto de vista se 
pensarmos na multiplicidade e nas inter-relações que 
envolvem o envelhecimento humano. 

 Neri (2001b) acrescenta ainda que a velhice, assim como os demais 

estágios do desenvolvimento humano, traz em sua definição uma origem 

sociogenética na medida em que a sociedade determina normas de 

comportamento apropriadas às diferentes faixas etárias, baseando-se não 

apenas no critério idade, mas também em critérios como classe social, etnia, 

profissão e educação, para assim poder distinguir a posição de cada pessoa 

na sociedade. 

 Diante da diversidade de definições encontradas na literatura, 

concordamos com Paschoal (2004), ao considerar que o envelhecimento é 

uma experiência heterogênea, na qual cada pessoa pautará sua vida de 

acordo com padrões, normas, expectativas, desejos, valores e princípios 

distintos e pessoais. 

 Destacamos também a argumentação de Bezerra, Santos e Batista 

Filho (2005, p. 815) que defendem a seguinte premissa: 

o grande desafio é construir uma imagem positiva da 
representação social do “ser idoso”, a partir do 
reconhecimento do que é  importante e específico 
nessa etapa da vida para desfrutá-la.  

Pesquisando adultos e idosos entre 52 e 92 anos, Veloz, Nascimento-

Schulze e Camargo (1999) levantaram três categorias principais de 
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representações sociais sobre o envelhecimento: (a) a perda dos laços 

familiares e da identidade física; (b) a perda da capacidade de trabalho e; (c) 

o desgaste natural. As representações relativas à perda da capacidade de 

trabalho consideram a aposentadoria como o começo do desengajamento 

social, como um acontecimento intermediário entre a vida e a morte. 

Conforme ressalta Peixoto (2004b), entre outros fatores, a 

aposentadoria traz ao idoso uma degradação de sua condição de vida, uma 

vez que a perda financeira não permite que este tenha um nível de vida 

próximo àquele vivenciado no período de atividade. 

Com base em tais argumentações podemos hipotetizar que a queda 

no nível socioeconômico decorrente da aposentadoria pode ser um dos muitos 

fatores que transforma esta em uma espécie de anúncio de morte próxima.  

Diante de tal quadro surgiu, então, o interesse em estudar qual seria o 

impacto do empobrecer na velhice para idosos que gozaram de uma 

situação financeira abastada durante toda a vida, desenvolvendo uma 

pesquisa qualitativa junto a pessoas que, em decorrência de um 

determinado evento,  viram-se empobrecidas na velhice. 

Debert (1999), analisando as pesquisas que enfocam o impacto do 

fator econômico sobre o envelhecer, verificou que tais estudos sempre 

esbarram com dificuldades para distinguir os efeitos causados pela mudança 

de condição financeira daqueles característicos do próprio processo de 

envelhecimento. 
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Considerando tais dificuldades, optamos por dar destaque maior à 

questão de melhores condições de vida do idoso que, além de enfrentar as 

mudanças de sua fase de desenvolvimento, sofre com a perda de sua 

condição socioeconômica. Também escolhemos descrever quais as 

estratégias de enfrentamento utilizadas pelos idosos e quais os resultados 

obtidos pelos mesmos, na tentativa de levantar dados que possam contribuir 

para políticas de prevenção e atendimento psicoterapêutico de idosos nas 

mesmas condições. 

Entendemos que essa temática vem merecendo um estudo mais 

aprofundado e destacamos o crescente interesse despertado sobre a 

questão, a ponto da Rede Globo de Televisão manter, no programa Zorra 

Total, um quadro no qual apresenta uma “orientadora” que procura ensinar 

pessoas que, mesmo tendo perdido sua fortuna, negam a realidade e 

procuram viver desfrutando das regalias de tempos anteriores, necessitando 

que a mesma os lembre que “isto não lhe pertence mais”. 

Conforme exposto até então, o presente estudo teve como objetivo 

geral analisar o impacto ocasionado pelo empobrecimento em idosos que 

durante toda a vida gozaram de uma situação financeira confortável. 

Pretendemos ainda verificar como tais idosos posicionaram-se diante deste 

evento de vida negativo e quais os motivos do empobrecimento. 

Partimos da hipótese de que tais sujeitos não acreditavam que 

empobrecer seria um fato real em suas vidas e, portanto, não buscaram 
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formas de proteção financeira que lhes assegurassem um envelhecer sem 

problemas desta ordem. 

Hipotetizamos ainda que os idosos que mantiveram ao longo da vida 

relações interpessoais satisfatórias com seus familiares reagem de forma 

mais adaptativa ante este evento de vida negativo.  

Para a realização deste estudo optamos pela pesquisa qualitativa, por 

concordamos com Debert (1996) que afirma ser este tipo de estudo um 

método mais adequado para desmistificar pressupostos baseados em 

imagens negativas sobre o envelhecer.  

Pinto (2004) acrescenta ainda que tal modelo de pesquisa científica 

trata o fenômeno estudado como um processo personalizado e dinâmico, no 

qual torna-se possível a (re)configuração do mesmo no sentido de integrar 

fragmentos de informações que se perderam ao longo do caminho 

percorrido pelo sujeito pesquisado. 

Sendo assim, a coleta de dados foi realizada por meio da aplicação 

dos seguintes instrumentos: 

– Questionário de Identificação dos sujeitos (Anexo I): composto por 

sete perguntas que objetivavam levantar informações de identificação 

dos sujeitos (sexo, idade, escolaridade, profissão, estado civil); 

– Roteiro de Entrevista Aberta (Anexo II): composto por duas questões 

que nortearam a coleta dos dados de forma não diretiva para que os 
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sujeitos relatassem suas experiências com total liberdade de 

expressão: a) O que significou a perda do dinheiro em sua vida?; b) 

Como você lidou com esta situação? 

 Utilizamos a entrevista aberta porque, assim como Geertz (1978, p. 

29), acreditamos que:  

não o acontecimento de falar, mas o que foi dito, onde 
compreendemos, pelo que foi dito no falar, essa 
exteorização intencional constitutiva do objetivo do 
discurso graças ao qual o sagen – o dito – torna-se 
Aus-sage – a enunciação, o enunciado. Resumindo, o 
que escrevemos é o noema (pensamento, conteúdo, 
substância) do falar. É  o significado do acontecimento 
de falar, não o acontecimento como acontecimento. 

 Velho (1981) ressalta ainda que a verbalização através de um 

discurso pode fornecer indicações mais precisas sobre projetos individuais. 

Desta forma, a opção por este tipo de procedimento metodológico veio ao 

encontro dos objetivos de pesquisa já descritos. 

 May (2004,  p. 145) também fala da importância das entrevistas, pois 

elas “geram compreensões ricas das biografias, experiências, opiniões, 

valores, aspirações, atitudes e sentimentos das pessoas”. 

 As entrevistas abertas, explica May (2004), permitem ao pesquisador 

desafiar suas preconcepções. A autora assinala que a entrevista aberta, não 

padronizada ou não estruturada, obtém um foco diferente pelas seguintes razões: 

Primeiro, ela provê profundidade qualitativa ao permitir 
que os entrevistados falem sobre o tema nas suas 
próprias estruturas de referência. Com isso, quero  
dizer baseados em idéias e significados com os quais 
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estão familiarizados. Isso permite que os significados 
que os indivíduos atribuem para os eventos e 
relacionamentos sejam entendidos nos seus próprios 
termos. Segundo, ela oferece um melhor entendimento 
sobre o ponto de vista dos sujeitos (pp. 149-150). 

 

Portanto, a entrevista aberta, por permitir maior flexibilidade, levou-

nos à descoberta do que significa para os sujeitos entrevistados o papel do 

fator econômico no processo de seu envelhecimento. 

No total foram realizadas seis entrevistas abertas, com dois homens e 

quatro mulheres, com idades entre 59 e 82 anos. Esses sujeitos foram 

selecionados ao acaso, de acordo com o critério de inclusão preestabelecido 

de ser alguém que tenha gozado de uma situação financeira confortável 

durante toda vida e, por algum tipo de ocorrência, empobreceu na velhice. 

Dentre os selecionados, quatro deles eram participantes de um grupo 

terapêutico de terceira idade e os outros dois foram indicados por uma 

psicóloga.  

Inicialmente foi agendado um primeiro contato com os sujeitos para 

esclarecer quais os objetivos da pesquisa e as demais informações 

necessárias. 

Os sujeitos foram esclarecidos de que seriam livres para participarem 

ou não da referida pesquisa, e sua participação não acarretaria custos a ele, 

bem como os  dados poderiam ser utilizados e publicados, desde que 

preservada integralmente a identidade dos participantes. Para isso, seus 

nomes foram trocados. 
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Todos os sujeitos aceitaram participar da pesquisa e assinaram em 

duas vias o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo III) 

elaborado de acordo com as determinações previstas na Resolução 196/96 

do Conselho Nacional de Saúde. 

Feito isto, foi agendada uma nova data para a realização das 

entrevistas, de acordo com a disponibilidade de cada sujeito. As entrevistas 

foram realizadas na casa de cada um dos sujeitos pesquisados. 

Além disso utilizamos a técnica do Diário de Campo para anotar as 

descrições minuciosas e intimistas da pesquisadora logo após cada entrevista. O 

diário de campo significou para a pesquisadora um aprofundamento reflexivo 

sobre as experiências vividas no próprio campo de pesquisa, bem como no 

campo da sua elaboração intelectual (Macedo, 2000). 

Segundo Macedo (2000, p. 195), 

a prática do diário de campo permite melhor nos 
situarmos nos meandros e nuances em geral 
descartados (nem por isso pouco importantes) da 
instituição pesquisa, naquilo que são suas 
características explícitas e tácitas. Atinge o habitus 
objetivista cravado no inconsciente acadêmico, que 
termina por determinar procedimentos e conclusões de 
estudos. Entretanto, o mundo das implicações, apesar 
de permanecer no campo do não-dito, jamais pode ser 
alijado do contexto da produção científica. É neste 
instante que o diário de campo tem uma função de 
extremo significado heurístico.  

 A transcrição das entrevistas e as descrições dos diários de campo de 

cada entrevista compuseram o material de análise deste estudo.
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A VELHICE E O PAPEL DO 

FATOR ECONÔMICO NO PROCESSO DE ENVELHECIMENTO 

 

 

e acordo com Cançado (1994), a Organização das Nações 

Unidas (ONU) designou o período de 1975 a 2025 como a era 

do envelhecimento, dado o crescente aumento do número de pessoas com 

60 anos ou mais. 

Atualmente, no Brasil, a população de idosos é composta por cerca 

de 15 milhões de pessoas, das quais, aproximadamente, um milhão e 

quinhentos mil residem na cidade de São Paulo (Barroso, 2006). Estima-se 

que, em 2025, serão 32 milhões de pessoas nesta faixa etária, vivendo em 

todo o território nacional (Chaimowicz, 1997). 

O crescimento do número de idosos em todo o mundo trouxe um 

ganho social traduzido na emergência e consolidação do estudo do 

envelhecimento no século XX. Tal demanda tem determinado o aumento de 

estudos e planejamentos que visem a garantir a qualidade de vida na velhice 

(Carneiro e Falcone, 2004). 

Polaro (2001) atenta para o fato de que se por um lado o aumento da 

longevidade caracteriza-se como uma conquista social, por outro, pode 

 D 
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significar diminuição de renda do idoso e perda de sua autonomia. Isto 

porque, com o envelhecimento, a plasticidade comportamental (possibilidade 

de mudar para adaptar-se às circunstâncias de vida) e a resiliência 

(capacidade de reagir positivamente ante eventos estressores) diminuem 

para algumas pessoas (Neri, 2001b). 

Decorre daí, então, a importância em realizar estudos que possam 

auxiliar no desenvolvimento de programas e políticas públicas que enfoquem 

a promoção do bem-estar e melhores condições de vida na velhice. 

Smith (2001) define bem-estar como uma mescla entre a 

disponibilidade de bens materiais (comida, moradia, acesso a serviços de 

saúde, dinheiro) e sentimentos como sentido de segurança, dignidade 

pessoal, alegria e auto-estima positiva. 

Neri e Yassuda (2004) afirmam que manter a autonomia, a 

independência e o envolvimento ativo com família, amigos e com o social 

são elementos essenciais para um vivenciar melhor a velhice. Idosos que 

preservam tais condições mantêm-se produtivos, conservam papéis sociais 

adultos, demonstram satisfação e ajustamento com as mudanças próprias 

do envelhecimento. 

Tais autoras argumentam que esse padrão depende de fatores 

genéticos, estilo de vida e de condições socioeconômicas e culturais. 

Para Freire (2000), o envelhecimento satisfatório pode ser definido 

como uma capacidade generalizada em resolver com flexibilidade os 
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desafios do corpo, da mente e do ambiente e isso depende do equilíbrio 

entre as limitações e potencialidades de cada pessoa em três áreas 

distintas:  

– emocional: estratégias e habilidades para enfrentar fatores 

estressores; 

– cognitiva: capacidade de resolução de problemas; 

– comportamental: desempenho e competência social. 

O envelhecimento bem-sucedido implica um indivíduo pro-ativo, que 

procura manter sua qualidade de vida por meio do acúmulo de recursos que 

assegurem sua adaptação às diferentes fases da vida e mantém seu bem-

estar. Trata-se de um processo fomentado ao longo de toda a vida (Stevens, 

2001). 

Neste sentido, a maneira como a pessoa organizou sua vida, o 

contexto histórico e cultural em que viveu e a forma como cuidou de sua 

saúde física e mental irá determinar o quão satisfatório será seu 

envelhecimento. Trata-se, portanto, de um processo que resulta da interação 

entre um indivíduo em constante transformação e uma sociedade também 

em constante transformação (Freire, 2000). 

Tótora (2006), tendo como base as reflexões de Michel Foucault 

sobre o envelhecer, afirma que o valor positivo do envelhecimento consiste 

em atingir-se “a plenitude de uma relação acabada consigo” (p. 35). 
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Argumenta que tal soberania de si torna-se possível quando combatemos as 

paixões e apetites que podem produzir os mais variados estados de carência 

(afetiva, social, financeira, entre outras). 

De acordo com Polaro (2001), em uma sociedade de consumo a “boa 

velhice” sempre estará associada a uma condição socioeconômica 

privilegiada que permita ao idoso usufruir de novos produtos e técnicas para 

viver a velhice com qualidade de vida. 

Conforme bem ressalta Vecchia e cols. (2005), a literatura apresenta 

uma vasta gama de categorias para definir o conceito de qualidade de vida. 

Vieira apud Oliveira (2003), atenta para a multidimensionalidade do 

conceito de qualidade de vida, que abrange tanto critérios socionormativos, 

dito objetivos, quanto critérios pessoais e, por definição, subjetivos. 

As mais variadas definições relacionam este conceito à auto-estima e 

ao bem-estar pessoal, abrangendo ainda aspectos como a capacidade 

funcional, o nível socioeconômico, o estado emocional, a saúde, valores 

culturais e religiosos, entre outros (Bowling e cols., 2003; Neri, 1993; Santos 

e cols., 2002; Velarde e Avila, 2002). 

Diante da falta de consenso evidenciada na literatura e por considerar 

a qualidade de vida como um conceito subjetivo, Vecchia e cols. (2005) 

desenvolveram um estudo com o objetivo de conhecer a opinião de idosos 

sobre o que seria qualidade de vida. Para tanto, foram entrevistados 365 

idosos, sendo que as respostas foram agrupadas em 11 categorias distintas: 
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- Categoria 1: preservar os relacionamentos interpessoais (49%), 

mantendo fortalecidos os vínculos com a família, os vizinhos e os 

amigos, solidificando sua rede de suporte social; 

-  Categoria 2: manter uma boa saúde (38,9%), adotando hábitos de 

vida considerados saudáveis, relativos à alimentação, ao sono, à 

prática de exercícios físicos regulares e ao não uso de drogas;  

- Categoria 3: manter o equilíbrio emocional (34,25%), dispondo de 

tranqüilidade, bom humor e sentindo-se satisfeito com a vida; 

-  Categoria 4: acumular bens materiais (28,5%), conquistando e 

reunindo bens, ao longo da vida, que possam contribuir para a sua 

segurança e conforto na velhice; 

- Categoria 5: ter lazer (22,46%); 

- Categoria 6: trabalhar com prazer (6,3%); 

- Categoria 7: vivenciar a espiritualidade (8,22%), aderindo a um 

conjunto de dogmas e doutrinas que constituem a anuência 

pessoal aos desígnios e manifestações relativas à religião; 

- Categoria 8: praticar a retidão e a caridade (4,93%); 

- Categoria 9: ter acesso à educação (4,11%), apropriando-se de 

conhecimentos no decorrer da vida, por meio de estudos e 

leituras; 
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- Categoria 10: poder morar em locais tranqüilos, onde ainda se 

consegue preservar a segurança e a despoluição ambiental 

(2,46%); 

- Categoria 11: idosos que preferiram omitir significados à qualidade 

de vida (3,56%). 

Podemos observar que, dentre as categorias mais citadas, como 

características de uma boa qualidade de vida, acumular bens materiais ficou 

em quarto lugar, atrás apenas de preservar relacionamentos interpessoais, 

manter boa saúde e equilíbrio emocional. 

De acordo com Neri (1993), resultado semelhante foi encontrado por 

Rudinger e Thomae em estudo longitudinal, concluído em 1990, com 222 

idosos alemãs. Os dados levantados junto aos sujeitos pesquisados 

demonstraram que a situação econômica oferece a base material para o 

ajustamento e a satisfação na velhice. Tais dados apontam para a questão 

econômica como um dos fatores determinantes para a qualidade de vida na 

velhice. 

É fato que na velhice problemas característicos desta fase do ciclo 

vital podem agravar-se em decorrência da solidão e da pobreza (Veras, 

Ramos e Kalache, 1987).  

Questões político-econômicas do envelhecimento consideram que 

restrições financeiras na velhice resultam, entre outras conseqüências, em 

perda de poder, de autonomia e de influência (Siqueira, 2001). Em uma 
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sociedade de consumo, são os fatores socioeconômicos e culturais que irão 

determinar a situação social do idoso (Peixoto, 2004a). 

De acordo com os dados do último censo demográfico, realizado no 

ano de 2000, pelo IBGE, a maior parte da renda dos idosos provém da 

aposentadoria, sendo que, no geral, o maior nível de rendimento foi 

observado na população idosa que, mesmo estando aposentada, continua 

trabalhando. O chamado aposentado puro1 tem seu rendimento médio 

reduzido em R$ 994,00 em comparação ao aposentado que trabalha 

(Camarano, Kanso e Mello, 2004). 

Tal fato faz  muitos idosos aposentados optarem pela reinserção no 

mercado de trabalho, tanto para manter seu padrão de vida, quanto para não 

se sentirem como “um peso” para sua família (Peixoto, 2004a). 

Estudo realizado por Duarte e Santos (2004), com dez mulheres entre 

65 e 89 anos, constatou a existência de certo desconforto entre as 

entrevistadas devido à necessidade de serem sustentadas por seus filhos. 

Sentimento similar foi observado por Walsh (1995) entre os homens 

que, em decorrência da aposentadoria, sofrem com a redução nos 

rendimentos e perdem o papel de provedor familiar. 

Esses fatos corroboram para a conclusão de Peixoto (2004b) ao 

afirmar que dentre os muitos medos associados ao envelhecimento está o 

                                                 
1 Aquele que possui apenas a renda proveniente do benefício da aposentadoria. 
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medo da dependência econômica, uma vez que essa dependência pode 

traduzir-se em perda de papéis sociais e familiares, limitações no que diz 

respeito ao poder de compra e nas possibilidades de lazer. 

Conforme destacam Veras, Ramos e Kalache (1987), aquele que não 

acumulou bens ao longo da vida produtiva irá experimentar dificuldades 

financeiras para concretizar seus potenciais e por conseqüência terá sua 

qualidade de vida comprometida. 

Como bem descreve Barroso (2006, p. 247), “a maioria esmagadora 

da população idosa brasileira está envelhecendo a ‘duras penas’, sem 

recursos financeiros para atender suas necessidades”. 

Diante de tal panorama, parece bastante pertinente desenvolver 

estudos que busquem explorar as conseqüências que perdas financeiras 

significativas podem trazer para o idoso que durante toda a vida gozou de 

uma situação socioeconômica bastante favorável. Contudo, este tema tem 

sido negligenciado por pesquisadores brasileiros. 

De acordo com Barroso (2006), pouco se sabe sobre os idosos do 

país. A escassez de pesquisas e a falta de recursos para a realização destas 

são fatores que contribuíram para uma triste realidade: não há bancos de 

dados satisfatórios sobre o tema e poucos são os centros de investigação 

multidisciplinares que se dedicam ao estudo da velhice em suas várias 

dimensões. 

 Levantamento realizado por Prado e Sayd (2004), referente às 

pesquisas brasileiras sobre envelhecimento humano, identificou 144 grupos 
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de pesquisa divididos em 209 linhas de pesquisas diferentes. Tais 

pesquisadores dedicam maior atenção aos estudos sobre doenças crônicas 

e degenerativas, síndromes geriátricas, educação, promoção de saúde e 

prevenção de doenças.  

Esse levantamento foi efetuado no ano de 2001, tendo como base de 

consulta o Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil, versão 4.1, 

desenvolvido pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico. Dentre os temas pesquisados não foi encontrado nenhuma 

menção sobre empobrecimento na velhice. 

Constatamos fato semelhante ao realizarmos uma busca nas bases 

de dados Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Index Psi Periódicos 

Técnico-Científicos, Index Psi Periódicos de Divulgação Científica, Index Psi 

Teses e Literatura Latinoamericana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS). 

Desta forma, este estudo visa enfocar o impacto do empobrecimento 

como evento de vida negativo vivenciado na velhice. 

Entendemos evento de vida como um acontecimento significativo na 

vida de uma pessoa que a obriga a buscar novas formas de adaptação da 

personalidade (Davies, 1996). 

Para Fortes e Neri (2004), a vivência de um evento de vida negativo 

exige do sujeito uma gama de recursos emocionais, sociais e intelectuais 

para lidar com a mudança brusca de uma situação até então estável, uma 
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vez que tal ocorrência pode representar uma ameaça ao senso de controle 

individual, demandando um alto grau de esforço adaptativo por parte do 

sujeito. 

As autoras ainda ressaltam que, por desafiarem a continuidade e a 

integridade do autoconceito e da auto-estima, a experiência de um evento de 

vida negativo apresenta-se como uma das principais queixas de pessoas 

idosas no tratamento psicoterapêutico.
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TRAJETÓRIAS DE VIDAS 

 

 

 

 trajetória de vida pode ser entendida como o conjunto de 

eventos que estrutura a vida de uma pessoa. Tal estruturação é 

influenciada, em maior ou menor grau, pelas informações que perpassam a 

sociedade moderna como, por exemplo, a idade média para casar, para ter 

um filho, para aposentar e assim por diante (Born, 2001). 

 Passaremos agora a descrever as principais características de cada 

um dos seis entrevistados, bem como, nossas impressões obtidas durante 

as entrevistas. 

 Alex, 59 anos, viúvo, é formado em Direito e realiza um trabalho 

voluntário como advogado conselheiro em um escritório de advocacia de 

um antigo amigo. Reside em um Flat localizado no início da rua Augusta, 

na parte menos valorizada, perto do centro da cidade, local onde foi 

realizada a entrevista.  

 Na data marcada, por volta das 18 horas, Alex atendeu à porta, 

apresentou-se brevemente e nos convidou a sentar. Pudemos observar 

que se tratava de um senhor alto, aproximadamente 1.80m, magro e de 

 A
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aparência um pouco descuidada. Tinha um jeito um tanto largado e sem 

nenhum traço de vaidade e capricho. Trajava camisa e calça social, meia e 

chinelo, aparentando que acabara de chegar da rua, o que foi confirmado pelo 

mesmo posteriormente. Atualmente Alex mora sozinho, mas nos contou que a 

esposa morou neste mesmo local antes de falecer. As filhas são casadas e o 

visitam esporadicamente. Até o momento tem apenas um neto. 

 O Flat, até onde foi possível observar, era pequeno e sem nenhum 

luxo ou requinte. O ambiente era muito impessoal, a manutenção do local 

não é feita por terceiros (como seria esperado para este tipo de moradia), 

Alex cozinha, lava e passa como em uma casa convencional. Apesar de 

ficarmos na sala durante todo o tempo, foi possível observar partes da 

cozinha, na qual tinha uma geladeira pequena e um fogão de duas bocas 

sobre a pia.  O Flat possuía ainda um dormitório e um banheiro. 

 Ao final da entrevista, bem mais à vontade, Alex fugiu um pouco do 

foco estabelecido. Passou então a comentar sobre seus relacionamentos 

amorosos, fato este que deixou claro sua carência afetiva e desvendou 

sua real esperança: encontrar novamente a mulher de sua vida.   

 Sandra, 66 anos, viúva, é formada em Artes Plásticas e trabalha 

como estilista. Reside no terceiro andar de um prédio de 20 andares, em 

uma travessa da Rua João Cachoeira, no Itaim. Ela não disse quantos 

cômodos tinha o apartamento. A sala onde ficamos durante todo o tempo 

era um ambiente amplo e possuía uma decoração moderna e luxuosa. 

Nada mais sobre o local pode ser observado. 
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 Trata-se de uma senhora que aparenta ser mais jovem do que 

realmente é, de cabelos louros na altura dos ombros, aproximadamente 

1.60m. Seu olhar é um misto de acolhimento e curiosidade. Ao abrir a 

porta seu cachorro da raça Pequinês veio junto e começou a pular. Sandra 

então o prendeu apesar de nossa insistência em dizer que não era 

incômodo algum a presença do mesmo. 

 Sandra iniciou contando que sua mãe era estilista e seus pais tinham 

uma fábrica de confecção de roupas. Tinha uma vida de luxo. Casou-se 

com um rapaz pelo qual era apaixonada e continuou a ter uma boa vida 

até a sua morte. A partir daí tudo mudou em sua vida. O marido havia 

contraído dívidas que não conseguiu saldar e com sua morte os credores 

apareceram. Tudo mudou em sua vida depois disso a ponto de chegar um 

dia em que ela não tinha nem energia elétrica em casa, pois havia sido 

cortada por falta de pagamento.  

 Sandra narrou todos esses e outros acontecidos sem rancor ou 

ressentimentos, mas como uma forma de crescimento pessoal. Afirmou 

que sofreu muito com tudo, mas que cresceu também. Têm 2 filhos 

casados que estão próximos e ajudam como podem. 

 Roseli, 62 anos, viúva, cursou o Ensino Fundamental e atualmente 

dedica-se às prendas domésticas, não sendo a provedora de seu lar. 

Reside em um apartamento localizado em Higienópolis, bairro nobre da 

cidade de São Paulo, região muito valorizada. O prédio mantém um 

apartamento por andar.  
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 A porta foi aberta por sua empregada que nos encaminhou até a 

biblioteca. Enquanto esperávamos, observamos o belo apartamento de 

aproximadamente quatrocentos e cinqüenta metros quadrados. Mesmo 

não apresentando o mesmo glamour do passado, ele não perdeu sua 

imponência. Móveis, tapetes e cortinas já bem gastos e sem manutenção, 

porém muito bem limpos e polidos. 

 Roseli chegou alguns minutos depois, trajando um roupão. Pediu 

para a empregada que servisse um suco, acendeu um cigarro e 

demonstrou certa tensão. Tratava-se de uma senhora bonita. Observamos 

que os porta-retratos cuidadosamente distribuídos pela casa confirmavam 

o quanto ela fora muito mais bonita quando jovem.   

 Roseli manteve o foco no assunto e percebemos como ainda era 

difícil tratar tais questões. Em várias ocasiões ela se emocionava, tomava 

um gole de água, respirava fundo e começava a falar sem em momento 

algum sair da discussão da entrevista, mas deixando evidente como a 

questão ainda era difícil para sua vida. 

 Marcos, 65 anos, casado, é formado em Sociologia e não se coloca 

como o provedor de sua família. A residência de Marcos localiza-se em 

uma rua tranqüila próxima ao Shopping Continental (Osasco), sendo uma 

casa térrea bem conservada (durante a entrevista conta que a mesma foi 

toda reformada recentemente), com um belo jardim muito bem cuidado.  

 Marcos nos recebeu no portão de maneira calorosa e nos conduziu a 

uma sala sem luxo, mas com tudo organizado e limpo. Um conjunto de 
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sofás bem dispostos, uma mesa com quatro cadeiras no outro extremo da 

sala com um bonito arranjo de flores e no outro lado uma poltrona onde 

Marcos sentou-se e nos acomodou no sofá mais próximo.  

 Impossível não notar a semelhança entre Marcos e um ex-

Presidente da República com portes físicos semelhantes, sorriso cativante 

e muito atencioso. Diante de nosso comentário sobre tal semelhança, 

Marcos contou que foi aluno de Fernando Henrique Cardoso e de sua 

esposa, dona Ruth, e que sua esposa também é socióloga. Marcos se 

expressou muito bem, demonstrou ser um homem inteligente, mas sem 

força para lutar por seus sonhos. 

 Durante a entrevista era possível ouvir um barulho vindo da cozinha, 

que parecia ser da empregada nos afazeres domésticos. Sua esposa 

estava trabalhando naquele momento. Marcos fica em casa, pois já se 

aposentou. Conta que ocupa o tempo com leitura ou com a visita dos 

netos. Tem duas filhas, uma médica e a outra promotora. Referiu-se às 

filhas com muito orgulho. 

 Eliana, 80 anos, viúva  há 20 anos, cursou o Ensino Fundamental, 

atualmente trabalha como vendedora em uma loja de roupas e não se 

classifica como provedora de seu lar. Nos recebeu para a entrevista em 

seu apartamento, localizado em uma travessa da Rua Pamplona, nos 

Jardins, próximo ao mercado Pão de Açúcar. Trata-se de um bonito 

apartamento dividido em 2 dormitórios, sala, cozinha e banheiro, com uma 

decoração modesta, mas muito organizada. 
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 É uma elegante senhora que aparenta ter cerca de 70 anos. No 

momento, trajava uma calça bege social e blusa de malha o que a 

deixavam muito clássica e elegante. É magra e seus cabelos são curtos. 

Usa uma bengala, pois sofreu um acidente. 

 Eliana e seu marido, já falecido, são húngaros. Vieram muito 

pequenos para o Brasil e as pessoas que pertenciam à colônia Húngara 

só podiam casar entre eles. Quando se casou, tinha 20 anos e seu marido 

26 anos. Tiveram um casal de filhos, sendo que o rapaz morreu num 

acidente aos 26 anos. Eliana relatou tal fato como sendo o “pior episódio 

de sua vida”, a ponto de várias vezes durante a entrevista voltar a falar 

sobre o assunto. O marido teve um AVC e ficou 10 anos doente, ela 

cuidou dele durante todo esse período. Com a doença do marido o 

dinheiro foi diminuindo.  

 Outro período difícil para Eliana foi o acidente que sofreu e cujo 

tratamento se prolonga até os dias atuais. Mesmo assim, ela e a filha 

visitaram a Hungria recentemente, que era seu sonho.  

 Eliana demonstrou ser uma mulher forte e dedicada, falou do tema 

proposto de uma maneira serena e afirmou que “aprendeu a conviver com 

os infortúnios da vida”. 

 Helena, 82 anos, viúva, cursou somente os quatro primeiros anos do 

Ensino Fundamental e atualmente dedica-se às prendas domésticas. 

Reside no terceiro andar de um prédio de 4 andares (sem elevador), 
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situado numa travessa da rua Toneleiros, na Lapa. O prédio fica numa 

pracinha onde estacionamos o carro e notamos uma senhora na janela 

que observava tudo. Tratava-se de Helena que esperava pela entrevista 

como se esta fosse uma visita, inclusive preparando um bolo e café.  

 Ao término da entrevista Helena fez questão de nos mostrar seu 

apartamento, cômodo por cômodo, sendo a única dos seis entrevistados a 

proceder de tal forma. O apartamento possui 2 dormitórios bem 

espaçosos, uma sala grande, cozinha e banheiro, tudo mobiliado de uma 

forma simples, mas bem organizado e limpo.  

 Helena é uma senhora lúcida, afetiva e muito simples. Mora sozinha 

desde a morte do marido há 5 anos, mas os filhos e netos sempre a 

visitam ou ligam constantemente. Não assumiu em nenhum momento seu 

poder aquisitivo anterior como sendo de alguém rico, apesar de já ter 

morado em ruas nobres da cidade de São Paulo, como a Dr. Arnaldo e 

Rua Cristiano Viana. Durante a entrevista sempre afirmava: “nunca fui rica 

e nunca fui pobre”. Além do apartamento que mora atualmente ainda tem 

outros, dos quais ela quer se desfazer e dar aos filhos. Durante toda a 

entrevista falou de sua fé em Deus e de como sua vida foi e é pontada em 

cima desta fé. 

 Com base nos recortes dos relatos de cada entrevistado, observamos  

que, ao contar a sua trajetória de vida, cada um focalizou os eventos que 

considerou importantes para a constituição de sua identidade social anterior 

e atual.  
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 Joan Lavid e Susan Griffin apud Walsh (2005), afirma que o ato de 

contar sua história possibilita o conhecimento e a construção de uma 

identidade coerente e conectada com o social. Argumenta ainda que quando 

histórias são contadas e os segredos se revelam, a vida se torna mais clara 

para o narrador. 

Eu me formei em Administração de Empresas, pela 
USP, depois me formei em Direito pelo Mackenzie, 
comecei a trabalhar como executivo em multinacionais, 
uma vez que eu falo perfeitamente o inglês, o alemão, 
são dois idiomas que eu domino (...). Quando minhas 
filhas eram pequenas, em 80, meu pai tinha uma 
grande loja de material elétrico, eu fui trabalhar com ele 
para assumir a loja, aí vivemos durante muitos anos, 
bem. Eu diria que nós éramos classe média alta. Não 
éramos ricos, mas éramos classe média alta, em que 
as filhas iam para os Estados Unidos, nós dávamos do 
bom e do melhor, cada um tinha seu carro, minha 
esposa tinha o dela, tínhamos o sítio, morávamos em 
um apartamento de 4 quartos. Na época que ninguém 
tinha carro, eu tinha o carro do ano, eu tinha carro de 
luxo, eu tinha muito dinheiro. O Alex daquela época 
tinha muito dinheiro, muitos amigos ricos, muito 
apartamento, lancha, nós éramos, digamos assim, 
estávamos por cima da carne seca. (...) Hoje, eu 
recebo uma pensão do INSS por invalidez, que eu 
paguei a vida toda, apólice acumulada, porque eu tinha 
direito adquirido. E tenho uma aposentadoria, que é do 
IPESP, que é da Ordem dos advogados, que se chama 
Carteira dos Advogados e a pensão da minha esposa. 
Não é a aposentadoria, é pensão, que eu tenho esse 
direito, a não ser que um dia eu me case. Aí perde. 
(Alex) 

Eu nasci em berço de ouro. Minha mãe tinha um ateliê 
de alta costura. Era alta sociedade que freqüentava 
minha casa. Com 19 anos fui um idealista, era pianista, 
ligada às artes, às várias formas de expressão.  
Literatura, música, daí fiz Artes Plásticas, mesmo 
depois de casada. Fiz coisas que não são pé no chão. 
Eu tinha uma vida absolutamente tranqüila. Eu podia 
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trabalhar sem preocupação, ou seja, em momentos 
difíceis ele (marido) me cobria, eu podia fazer 
exposições, ele me ajudava nas molduras, ou seja, 
quando eu tinha que investir em algo, meu marido me 
segurava. Era uma vida em que tudo podia.  Eu 
gostava de fazer cursos, de fazer aulas disso e daquilo 
e eu vivia aprendendo, viajando e compartilhando 
desse prazer com meu marido. (...) Meu marido não 
deixou pensão. Ele achava bobagem, você vai ganhar 
uma porcaria. E hoje, qualquer pouco me faria 
diferença. Fui buscar minha sobrevivência e comecei a 
dar assessoria em confecções. Minha filha está 
começando a me ajudar. Mas é uma ajuda mínima. É 
um lutar pela sobrevivência mesmo.  Eu tenho cliente e 
eu consigo pagar minhas contas, então eu não preciso 
da ajuda dela. (Sandra) 

Eu  fazia meus caprichos, minhas vontades.  Eu 
abastecia uma família inteira, do bom e do melhor. (...) 
Eu não pensava, gastava e (...). Na verdade nunca 
pensei que ia ter esse problema. Nunca me passou 
pela cabeça ter esse problema. (...) Nunca fiz caixa 
dois porque eu tinha o que eu queria, para que ia fazer 
caixa dois? (...) A gente não era independente. O 
marido não aceitava a gente trabalhando nem nada.  
Quando eu era criança, no tempo nosso, a gente não 
trabalhava. Era raro achar uma mulher para trabalhar. 
Eu não aprendi trabalhar. (...) Hoje, minha mãe me dá 
uma boa ajuda, os filhos, corretos, o que eles podem, 
também. Experimentei trabalhar, não deu, não sei, não 
sei trabalhar. (...) Não chego a fazer dívidas, tenho 
medo disso. Gasto sem  pensar, às vezes, no mercado, 
por exemplo, ao invés de fazer para um mês, faço para 
dois meses. (Roseli) 

Eu tive uma época que tive um salário bom, era 
gerente do Banco Nacional, você acaba tendo um 
salário bom. Minha esposa também sempre trabalhou, 
sempre se virou muito, porque ela era mais preocupada 
com futuro. Por sorte a gente está assim, estamos com 
a casa, porque se dependesse de mim, eu era muito 
mais avoado. Então, hoje tenho isso aí (...) teve uma 
hora que não agüentei e resolvi abrir uma empresa 
própria, em 86, e de lá para cá, eu posso ser bom de 
idéia, mas como empreendedor, eu sou um zero à 
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esquerda. Então, chegou uma época que cheguei até a 
ter bastante cliente, mas, em 92, eu falei, não, não dá 
nem para manter mais. Os seus vínculos vão 
murchando, na medida em que você não pode dar uma 
nota fiscal. A partir daí, eu comecei a procurar coisas 
para fazer. Saía até para vender equipamentos 
eletrônicos, para laboratório, tal, mas a coisa não 
evoluía e comecei a me aprofundar em cheque 
especial, apareceu cheque sem fundo. A partir daí, fui 
entrando em fossa, me deu uma fossa desgraçada. 
Hoje, até que enfim, depois de um tempão, saiu no mês 
passado, uma aposentadoria super merreca. Minha 
esposa é socióloga e trabalha na prefeitura, na 
secretaria do Planejamento. Então, hoje, a gente vive 
disso. Eu vivo disso.  Então tem o salário dela, que não 
é alto, e mais essas coisas. Tenho um aluguel, a gente 
conseguiu juntar um dinheirinho, botar no banco, tal, se 
a gente se aperta um pouco mais a gente tira, é uma 
previdência, um dinheiro que a gente tem aí. (Marcos) 
 
Meu marido trabalhava, tinha uma oficina de 
automóveis, trabalhava para uma oficina de seguros, 
ele também era húngaro, a colônia húngara era muito 
fechada.  Nós não tivemos uma vida muito sofrida, 
porque o imigrante quando chega aqui, não tem para 
onde ir, e nós, não, nós já tínhamos para onde ir.  
Tinha uma profissão. Meu pai era professor da Escola 
de Artes e Ofícios, não ficou sem trabalho (...)  Mulher 
de europeu, ele queria que ficasse dentro de casa, 
cozinhando e cuidando de filho. Eu queria fazer outra 
coisa. Eu não queria ficar presa. Como eu trabalhava 
quando solteira, trabalhava, conhecia toda a cidade, 
conversava com pessoas ilustres, eram pessoas 
elitizadas e achei que quando casei, fiquei muito presa. 
(...) Do Cambuci, logo compramos um apartamento, na 
Aclimação, naquela época a Aclimação começou a 
crescer e fomos melhorando. O apartamento era 
melhor, cada filho tinha um quarto, tudo do bom e do 
melhor. Depois da Aclimação, eu vim para o Jardim 
Paulista, vendemos aquele apartamento, e compramos 
um melhor. Sempre subindo, sempre melhorando o 
padrão (...) Saí e fui morar no Itaim, num apartamento 
bem grande, com 3 quartos, e morei lá durante 20 
anos. Sempre comprando, sempre sobrando dinheiro, 
nunca fizemos negócio para ficar devendo, sempre 
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para sobrar algum dinheiro. Então viemos para cá. 
Compramos esse da Cravinhos. Aqui é ensolarado, 
dois quartos, lá era maior, mas não tínhamos garagem. 
Aqui nós temos garagem. (Eliana) 
 
Bem, bem, nunca tivemos não. Sempre tivemos nossa 
casa,  era na Dr. Arnaldo, naqueles prédios que ficam 
bem na esquina, lá. Meus cinco filhos foram criados no 
interior. Nasceram no interiorzão (...) tinha fazenda, né? 
Nunca fui pobre e nunca fui rica. Aí que está o negócio. 
Porque se eu precisar, todos os meus filhos estão às 
ordens. Quando meu marido foi embora, todos queriam 
que eu fosse morar com eles.  Não. Vamos, vamos. Eu 
falei, não, quero a minha casa, quero ficar sozinha. E 
fiquei (...). Meu marido era corretor de imóveis. Veio 
para São Paulo e quando veio para cá melhorou. Ele já 
fazia isso lá, mas aqui melhorou. Ele vendia fazenda 
em Mato Grosso, vendia no Paraná, nesse mundo 
afora, tudo. Era corretor de imóveis.  Toda vida foi. 
Hoje, tenho a pensão do meu marido, meus filhos 
pagam UNIMED porque querem, mas eu que queria 
pagar. Eu não queria que eles gastassem, eles têm 
filhos, eles têm luta.  Eu, não. O pouco que eu tenho dá 
de sobra. Dá de sobra! Eu dou dízimo para a igreja. 
Ajudo a igreja, não me falta nada. Tenho o que eu 
quero, como o que eu quero. Meu marido pagava 
INSS, toda a vida pagava. E me deixou um dinheirinho 
aí, particular. Dinheiro sempre sobra. Não que eu 
segure, que eu seja doida por dinheiro, não. Eu gasto o 
necessário. Eu acho que gastar demais é ruim. Eu não 
preciso comparar as coisas. Vida muito gostosa. A 
gente sente saudade dos que foram, mas eu levo uma 
vida muito  gostosa. Vivo bem sozinha. Toda manhã eu 
saio, caminho, volto,  faço minhas compras. (Helena) 

 Para Alex, Sandra e Roseli, a situação financeira e social anterior não 

tinha limites de gastos, caprichos ou vontades. Alex, como provedor de sua 

família, preocupava-se em dar “do bom e do melhor” e demonstrava que 

estava “por cima da carne seca”. Sandra e Roseli contavam com seus 

maridos como administradores das finanças familiares, ocupando-se apenas  
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com “uma vida em que tudo podia”.  Atualmente, todos demonstram a 

preocupação com seu meio de subsistência, sendo que Alex foi o único dos 

três entrevistados que se preocupou em pagar o INSS e garantir uma 

pensão. Sandra procurou adaptar-se à nova situação, buscando aproveitar 

suas habilidades artísticas da melhor forma possível. Roseli, por sua vez, 

não obteve o mesmo êxito e relata sua dificuldade em mudar seu 

comportamento quando afirma que experimentou trabalhar, mas não deu 

certo, pois não sabe trabalhar. 

 Já Marcos, Eliana e Helena evidenciaram em seus relatos uma 

percepção da situação financeira e social anterior como resultante de uma 

vida profissional bem-sucedida e do esforço em crescer e melhorar a cada 

dia. Não reconheciam sua condição financeira como algo além do ter “um 

bom salário” e “uma casa boa”. Portanto, não só sentiram menos a queda do 

padrão anterior, como também demonstraram preocupar-se com essa 

possibilidade e procuraram garantir algum tipo de renda que os 

sustentassem no futuro. Marcos credita sua renda atual às ações de sua 

esposa que sempre trabalhou e buscou “juntar um dinheirinho e botar no 

banco”.  Eliana administrou a venda de imóveis de maneira a garantir um 

apartamento “ensolarado” e ainda guardar algum dinheiro da venda do 

imóvel anterior. Helena afirmou que seu dinheiro “dá e sobra”, podendo até 

ajudar a igreja. Isto porque conta que seu marido sempre pagou o INSS. 

 Born (2001) argumenta que estudar a trajetória de vida é fundamental 

para desvendar as relações existentes entre mudança social e mudança de 

status. A autora considera que  
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os indivíduos desenvolvem perspectivas de vida e 
negociam variações ao longo de suas vidas, tendo 
como referência a mudança de status e que une várias 
áreas e estágios da vida. As mudanças de status 
conferem – como momentos cruciais – uma estrutura à 
trajetória de vida (Born, 2001, p. 243).  

 

Portanto, podemos observar que o relato da trajetória de vida de cada 

entrevistado nos permite dividi-los em dois grupos distintos: o primeiro, 

composto por Alex, Sandra e Roseli, não conhecia limitações de gastos até 

sofrer o impacto da perda financeira, logo não se preocupou com tal 

possibilidade. O segundo, do qual fazem parte Marcos, Eliana e Helena, é 

aquele que cresceu devido ao seu esforço no trabalho e visualizavam a 

possibilidade de não contar com a mesma renda em momentos diferentes 

da vida. 

 Ao pesquisar indivíduos de diferentes camadas sociais, Velho (1975) 

concluiu que a trajetória de vida de cada sujeito determinará como este 

encara e entende o mundo e as mudanças que o circulam. Observou ainda 

que pessoas pertencentes à mesma categoria socioeconômica optavam por 

estilos de vida contrastantes, dependendo de sua trajetória de vida pessoal. 

Desta forma, na seqüência, analisaremos se tal divisão de grupos produz 

diferenças em relação ao tipo de reação ante a perda financeira.  
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O IMPACTO DA PERDA FINANCEIRA E A 

IMPORTÂNCIA DA REDE SOCIAL 

 

 

elho (1981) afirma que uma sociedade que cria categorias 

sociais com base na divisão social do trabalho e na distribuição 

de riquezas produz indivíduos que tendem a articular suas experiências 

comuns em torno de tradições e valores congruentes com tais fatores. 

  Argumenta ainda que 

a experiência de mobilidade social, a ascensão ou 
decênio introduz variáveis significativas na experiência 
existencial seja de pessoas oriundas da classe 
trabalhadora ou da classe média que são forçosamente 
diferentes de uma situação de estabilidade e 
permanência. O contato com outros grupos e círculos 
pode afetar vigorosamente a visão de mundo e estilo 
de vida de indivíduos situados em uma classe 
socioeconômica particular, estabelecendo diferenças 
internas. A interação com redes de relações mais 
amplas e diversificadas afeta o desempenho dos 
papéis sociais. (Velho, 1981, p. 20)  

  Os relatos dos entrevistados sobre o impacto da perda financeira em 

suas vidas evidenciam o quanto tal perda provocou mudanças nas relações 

sociais estabelecidas por cada um e conseqüentes mudanças de suas 

identidades sociais. 

 V
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O empobrecimento machuca por dar uma insegurança. 
Você se sente, por um lado, seguro, de outro lado, 
inseguro porque não tem outros recursos além das 
aposentadorias. É uma dor realmente muito grande 
porque tudo que eu tinha planejado na vida, mudou. 
Meus planos todos desmoronaram, e eu tento, a todo o 
momento, com muita dificuldade, reconstruir. Evidente 
que é diferente você ter carro e não ter, ter dinheiro e 
não ter. Teve uma época que eu contava tostãozinho. 
Cada real e isso até hoje me bloqueia um pouco. (Alex) 
 
Sabe quando você tem todo tipo de perda, de uma 
vez? Sabe te arrancarem a pessoa que você mais 
gosta, com todos os bens. Eu tive perda total de bens. 
Desespero total, teve cenas, assim, muito fortes (...). 
Quando meu marido faleceu, como ele era engenheiro 
civil, ele tinha uma construtora, tive que arcar com 
coisas de engenharia, que não tinha nada a ver com a 
minha vida. Eu tinha dívidas de obras, muito altas, que 
a própria obra iria pagar depois, enfim, eu perdi tudo.  
Carros, tudo, tudo. Eu fiquei num momento da minha 
vida totalmente (...). Eu e meus filhos, que moravam 
comigo, nós tivemos que ir, cada um, buscar a sua 
vida, o seu sustento. Meus filhos, cada um casou, 
muito drasticamente, meio que fugindo dos problemas.  
Eu sempre fui muito espiritualista, sempre achei que 
dinheiro era uma coisa secundária. Achava um absurdo 
a luta pelo dinheiro. Daí a vida me passou essa 
rasteira. Penhoraram o apartamento que eu estava, um 
apartamento muito grande. Então arrumei amigos que 
me ajudassem, porque eu não tinha condições de  
pagar advogados. (Sandra) 
 
Esse tema é meio sofrido para mim, foi um 
desmoronamento  total. Eu não sentia chão, no 
momento que eu soube e fui me adaptando a essa 
vida, me reeducando, com essa vida de depender das 
pessoas, que é horrível. Ficou lamentável, porque tudo 
é você com seu talão de cheque, você não é você, 
você é o seu cheque. Eu não podia mais ter os amigos, 
não podia fazer mais os mesmos programas que elas, 
o mesmo papo, não temos mais. A experiência foi dura,  
muito dura. Muito difícil me adaptar,  entender ao redor, 
me entender, entender meus filhos, mas eu acho que 
ainda não aprendi tudo. Meu mundo desmoronou.  Em 
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todos os sentidos. Eu não sabia mais como pensar. Foi 
uma notícia tão brusca. Quem deu a notícia foi meu 
filho. Eu não entendia, então ele disse: Vai trabalhar de 
faxineira. É difícil porque ficou muita mágoa da vida, 
não das pessoas, muita insegurança. O coração dói. 
(Roseli) 

 

Lógico que tem um fator, vamos dizer, social, o homem 
é o provedor. Eu sempre gostei, quando era gerente, 
enchia o peito, às vezes, você impõe certas coisas por 
ser o provedor. Na fase de não estar com emprego, o 
primeiro baque foi esse, já que não sou o provedor, 
quem sou eu? Não sou ninguém. (...) Eu comecei a 
mandar currículo e não vinha nada. A primeira idéia foi, 
eu que sou errado, nada que eu faço dá certo, então 
aquele negativismo tomou conta de mim, nada dá 
certo. Daí mexeu com relacionamento com mulher. 
Realmente foi uma depressão, falta de perspectiva, não 
sabia o que fazer. (...) A gente procurou se adaptar a 
isso. Claro que é um baque, você querer fazer uma 
coisa e não ter o dinheiro para fazer tal coisa. Uma 
coisa que você está acostumado, por exemplo, férias, a 
gente sempre saía de férias, e chega uma hora que 
não dá, porque o dinheiro não dá. Então eu aceito, não 
é um drama não poder sair. Acho que o que mais me 
afeta, para mim, é ver que ela (esposa) se machucou 
um pouco. Esse foi o lado mais doído para mim. 
(Marcos) 

 

Minha vida é tão restrita. Não é um cabedal de sair 
para lugares de alta sociedade, não tenho amigas. 
(Eliana) 

Não sou de muito dinheiro, não ligo. Não gosto de 
dever, não gosto  que meus filhos devam.  Não gosto 
de dívida, mas dinheiro, para mim, é o suficiente, aquilo 
que eu  preciso. Só que não preciso mais. Dinheiro 
para mim está em segundo lugar. Não quero que falte, 
é claro, mas também não fico doida por dinheiro. Nós 
temos a fazenda, ainda, em Mato Grosso, para vender. 
Eu quero que venda logo para eu dar para meus filhos. 
O que eu tenho dá de sobra. Está bom demais. 
(Helena) 
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  Com base em seus estudos com camadas médias urbanas cariocas, 

realizados entre os anos de 1968 e 1970, Velho (1981) observou que mudar 

ou permanecer em uma determinada categoria social mostra-se sempre 

como um dilema. O problema da identidade como categoria está sempre 

presente, quer na ascensão social, quer na ameaça de queda e 

proletarização. 

  Observamos que para Alex, Sandra e Roseli o advento da perda 

financeira trouxe à tona sentimentos de insegurança, desespero, 

desmoronamento total. Alex relatou que seu projeto de vida mudou 

radicalmente. Sandra contou que sofreu “todo tipo de perda”, já que o 

falecimento de seu marido foi o fator desencadeante de todo o resto. Sandra 

focalizou em seu relato sua percepção de que “você não é você, você é o 

seu cheque” e, por conta de tal fato, perdeu sua rede de amizades por não 

mais poder participar dos mesmos programas, nem ter “os mesmos  papos”.  

  Marcos, Eliana e Helena relataram suas experiências de maneira 

mais branda que o grupo anterior. A percepção de Marcos sobre a perda do 

emprego recai sobre sua identidade social, gerando o seguinte 

questionamento:  “Já que não sou o provedor, quem sou eu? Não sou 

ninguém”. Eliana, assim como Sandra, sentiu a perda de sua rede de 

amigos, fator este que restringiu sua vida. Helena pareceu ser a que menos 

sofreu o impacto da perda, visto que afirmou não ser “doida por dinheiro” e 

apegava-se ao fato de ainda ter uma fazenda que gostaria de vender o mais 

rápido possível para repassar o dinheiro aos filhos. 
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  De modo geral, os projetos de vida de cada entrevistado sofreram 

mudanças, contudo o primeiro grupo demonstrou ter sido mais afetado em 

sua estrutura social e emocional, em comparação ao segundo grupo. Tal 

fato pode ser explicado pelas diferenças de trajetória e projetos de vida dos 

sujeitos desta pesquisa. 

  Schutz (1971) define projeto de vida como uma conduta consciente e 

organizada para atingir objetivos específicos, que se desenvolve de acordo 

com as possibilidades socioculturais determinadas. 

  Velho (1981) complementa tal definição afirmando que projetos 

eficazes são aqueles que apresentam certo grau de plasticidade simbólica, 

ou seja, demonstram a capacidade de se apoiar em domínios distintos e de 

demonstrar seu potencial de metamorfose. Neste sentido, podemos 

considerar que Marcos, Eliana e Helena apresentam uma capacidade maior 

de adaptação à nova situação por transitarem em contextos e universos 

relacionais diferentes ao longo de sua trajetória de vida. 

 De acordo com Sluzki (1997), o universo relacional de um indivíduo 

engloba vários contextos, a saber: cultural, histórico, político, econômico e 

religioso. Tal panorama constitui e sustenta a rede pessoal, a qual se define 

pela soma das relações percebidas pelo sujeito como significativas. 

 Para Sluzki (1997), o conceito de rede social engloba os trabalhos de 

vários autores distintos: 
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- Kurt Levin (1952) cuja teoria do campo procura focar a importância 

às relações sociais informais; 

- Jacob Barnes (1954, 1972) que, por meio de seus estudos sobre 

as redes formais e informais, familiares e extrafamiliares de 

pescadores noruegueses, destacou o papel central dos vínculos 

sociais extrafamiliares na vida cotidiana; 

- Erich Lindemann (1979) cuja teoria de crise destacou a rede social 

pessoal na co-determinação dos efeitos em uma situação de crise e; 

- Ross Speck e Carolyn Attneave (1973) e Uri Rueveni (1979), 

pioneiros na aplicação das descobertas supracitadas no 

desenvolvimento de reuniões terapêuticas para o manejo de 

pacientes em crise que incluíam a família e a rede informal de 

relações do mesmo. 

 Tais estudos foram essenciais para o desenvolvimento do conceito de 

rede social significativa ou rede social pessoal, descrita por Sluzki (1997) 

como aquela que inclui o conjunto de vínculos interpessoais dos sujeitos, ou 

seja, sua família, seus amigos, as relações de trabalho, de estudo, de 

inserção comunitária e de práticas sociais. Esses vínculos são essenciais 

para a compreensão dos processos de integração psicossocial do sujeito, de 

como se promove o bem-estar ou o adoecer e de que forma se consolida ou 

perturba os processos de adaptação e de mudança, uma vez que tal rede 

contribui significativamente para o reconhecimento da identidade e da auto-

imagem. 
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 Os sujeitos deste estudo evidenciaram, em seus relatos, como suas 

relações sociais contribuíram ou não para a superação das adversidades 

experimentadas. 

Eu tive um grande apoio da Igreja, eu tive um grande 
apoio dos padres. Por parte da comunidade, que eu 
sempre freqüentei a mesma igreja. E eu sempre senti 
que a comunidade procurou ajudar, enfim, eu nunca 
tive dificuldades. Os meus amigos, graças a Deus, na 
hora que eu precisei, na hora que eu estava ruim, na 
hora que eu estava pobre, não me viraram as costas, 
nenhum mesmo disse, não. (Alex) 
 
Tem aquele começo que as pessoas ainda eram 
solidárias, mas acho que fui e sou feliz porque eu tenho 
dois, três amigos que eu acho que são amigos da vida 
toda, porque a gente pode até não se encontrar toda 
hora, mas num socorro, posso contar. A gente é só. O 
tempo passa e a gente tem que contar consigo mesmo. 
Mesmo em relação à família. (Sandra) 
 
Fui rejeitada. Elas já pensam duas vezes antes de 
falar.  Mudou muita coisa.  Amizade verdadeira não. 
Você é o que você tem, não o que você é. (Roseli) 
 
É mais família, é mais família.  A gente tem poucos 
amigos, alguns não estão em São Paulo. Estão no 
interior. Eu sou de Piracicaba.  Mas hoje, é mais 
família. Uma delas é promotora, ela fala: vocês fiquem 
sossegados, quando não der, vocês me avisem que eu 
ajudo a cobrir. Então, tirou esse peso da cabeça da 
gente. Hoje nós temos uma estrutura de decisão em 
que as filhas estão envolvidas, então cada um tem um 
papel a fazer. (Marcos) 
 
Eu tenho o clube húngaro, que eu freqüento. É um 
clube pequeno, no Itaim, é um clube fechado, pequeno, 
nós fazemos almoço mensal, muitas húngaras. Lá nós 
temos uma vez por mês, eu também sou sócia num lar 
de idosos, uma vez por mês eu ajudo na colônia de 
idosos, de senhoras húngaras. Todo mês eu colaboro 
com essa entidade. (Eliana) 
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Eu sou muito visitada pelos parentes. Minhas irmãs 
telefonam. Sou muito atendida, e também sempre dei 
meu lado para elas. Eu telefono, pergunto, não deixo 
nada passar em claro. Gosto de telefonar. (Helena) 

 De modo geral, os entrevistados encontraram apoio entre seus 

familiares, amigos mais próximos e membros de comunidades religiosas ou 

clubes sociais.  

 Alex afirmou que buscou apoio da Igreja e que seus amigos não o 

abandonaram “na hora que estava pobre”. Eliana mantinha o contato com 

suas raízes húngaras e ainda aproveitava tal vínculo para “ajudar na colônia 

de idosos, de senhoras húngaras”. Marcos e Helena destacaram a função 

essencial de seus familiares em suas redes sociais.  

 De acordo com Walsh (2005), a possibilidade de enfrentar crises e 

adversidades surge quando o indivíduo é capaz de extrair significado de 

suas experiências de vida, vinculando-as ao seu contexto social, suas 

crenças culturais e religiosas. Entendemos que Alex, Eliana, Marcos e 

Helena utilizaram a rede social como forma de enfrentamento da situação 

adversa, fator que possibilitou a reconstrução de um novo caminho após 

uma perda significativa. 

 Conforme bem salienta Velho (1987, p. 43), 

de alguma forma, um sujeito decide e escolhe um 
caminho específico. Em termos de histórias de vida há 
momentos particularmente dramáticos que podem ser 
reconstituídos quando o indivíduo se vê diante de 
encruzilhadas. (...) O grau de consciência envolvido e a 
coerência dos projetos em pauta são questões a serem 
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verificadas. (...) Sem dúvida pode-se afirmar que uma 
constante nesses momentos é a angústia da 
individualização.   

 Por outro lado, Sandra e Roseli pareciam ser aquelas que mais 

sofreram perdas em sua rede social. Sandra considerava que mantinha 

apenas dois ou três amigos que acreditava ser “amigos da vida toda”, mas 

deixava clara sua crença de que “tinha que contar consigo mesma; até em 

relação à família”. Roseli reafirmou sua percepção de rejeição pelos seus 

antigos amigos e volta a verbalizar que “você é o que você tem, não o que 

você é”. 

 Sluzki (1997) assinala que a vivência de uma experiência complexa 

que resulta em quebra de um vínculo significativo pode produzir no indivíduo 

uma espécie de “vazio de identidade, de história, de continuidade, de 

nutrição emocional, de feedback social” (p. 26). O relato de Roseli evidencia 

o quanto sua identidade social foi abalada pela perda financeira, uma vez 

que acredita que seu papel social mantém estreita relação com sua condição 

financeira. Já Sandra experimenta esses sentimentos de forma mais branda 

que Roseli, contudo questiona o quanto pode contar com o apoio de amigos 

e familiares. 

 Tais fatores ficaram mais evidentes ainda quando Sandra e Roseli 

descreveram o que sentiam quando precisavam da ajuda de seus familiares 

para poder manter suas despesas. 

Horrível. Eu não estou acostumada. Por mais que 
pessoas me expliquem que dar e receber, que é muito 
melhor dar do que receber, por mais que racionalmente 
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eu saiba que fui uma mãe presente, então mereço, é o 
momento, mas é muito ruim ter que pedir, é muito ruim 
ter que precisar. (Sandra) 
 
Fico mal, mas me acomodo, porque não tenho outra 
coisa. Muitas vezes eu penso, estou pegando da minha 
mãe, aceitando dos meus filhos, que também têm seus 
problemas, a vida deles, a pessoa se sente 
incomodada, devedora. É ruim ficar devendo alguma 
coisa para eles. (Roseli) 

 Tanto Sandra quanto Roseli experimentam sentimentos negativos 

quando aceitam a ajuda de seus parentes. A ajuda da família é percebida 

por ambas como uma espécie de agressão à identidade social, porque 

denuncia a precária condição financeira vivenciada no momento. 

 Alex, Marcos, Eliana e Helena compartilham de uma visão totalmente 

distinta no que se refere à presença da família em suas vidas. 

Tenho três filhas casadas, muito bem casadas, graças 
a Deus, bem de vida, graças a Deus, todas são 
formadas, educadas, os maridos são executivos. Se eu 
precisar, elas naturalmente me ajudam, mas, graças a 
Deus, eu não preciso. (Alex) 
 
Nós temos duas filhas. A gente troca idéias com as 
filhas. As duas formadas, uma é médica, outra é 
promotora. Então, hoje, elas também sempre lutaram 
pelo delas, sempre tiveram bolsa, sempre foram atrás 
disso, então esse lado do peso da educação, a gente 
pagava, pegava bolsa, a gente sempre se virou bem. A 
gente convive muito, porque essa filha que é médica, 
que mora aqui em São Paulo, ela precisa muito do 
apoio da gente. Aquilo que te falei, de manhã vêm 
aqueles dois pestinhas para casa. Na hora que eles 
saem eu digo, puxa. A gente adora, eu fico com eles 
desde que eles tinham três meses de idade, entende? 
(Marcos) 
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A minha família é tudo. Ontem minha filha veio me 
buscar, aos domingos eu almoço com eles, não é 
sempre também, eu gosto de ter a minha liberdade. 
Todos eles me paparicam muito. (Eliana) 
 
Meus filhos não são normais, são anjos.  Todo santo 
dia eles me telefonam, quando  não podem vir. 
(Helena) 
 

 Com base nos estudos de Sinnet e DeFrain (1985) e Beaves e 

Hampson (1990), Walsh (2005) concluiu que a união familiar constitui um 

dos elementos mais importantes no enfrentamento das crises. A lealdade e a 

fé inabaláveis entre os membros da família formam a base para um forte 

senso de confiança. Portanto, a visão positiva sobre a família apresentada 

por Alex, Marcos, Eliana e Helena contribui significativamente para o 

aumento da capacidade de enfrentamento de situações negativas, o que 

resulta em menos sofrimento ante o advento da perda financeira. 

 Outro fator importante a ser considerado em nossa análise diz 

respeito à vivência da espiritualidade, tema que abordaremos no próximo 

tópico. 
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OUTRAS FORMAS DE APOIO 

 

 

 

A) A VIVÊNCIA DA ESPIRITUALIDADE 

ara Geertz (1978), toda vida em sociedade baseia-se na 

possibilidade de simbolização e na existência de códigos 

culturais. Define ethos como os aspectos moral e valorativo de uma 

determinada cultura e visão de mundo como os aspectos cognitivos e 

existenciais de cada sujeito diante da cultura. 

 A partir dessas definições, o mesmo autor postula que 

na crença e na prática religiosa, o ethos de um grupo 
torna-se intelectualmente razoável porque demonstra 
representar um tipo de vida idealmente adaptado ao 
estado de coisas atual que a visão de mundo descreve, 
enquanto essa visão de mundo torna-se 
emocionalmente convincente por ser apresentada 
como uma imagem de um estado de coisas verdadeiro, 
especialmente bem-arrumado para acomodar tal tipo 
de vida. (Geertz, 1978, p. 67) 

 Sobre a vivência da espiritualidade, apenas Roseli não fez nenhuma 

menção. Todos os outros entrevistados demonstraram algum tipo de 

vivência relacionada à espiritualidade. 

 P
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Eu sou católico, tento ser católico praticante, freqüento 
a missa, tenho fé, freqüento palestras sobre temas 
religiosos, freqüento círculos de amigos em que 
conversamos sobre religião. (Alex) 
 
Era uma coisa tão forte, mas em nenhum momento eu 
me senti em desespero por não saber (...). Me cortaram 
a luz, enfim aquela sensação (...). Punha radinho, 
acendia vela e dizia, não, de algum jeito eu vou (...). 
Uma sensação de ser protegida, apesar de tudo. Isso é 
uma coisa que eu agradeço a Deus. (Sandra) 
 
Tenho uma crença de que as pessoas são boas. Eu 
acredito que as pessoas são boas. Essa é a crença 
principal. Isso vem do berço. Minha família é assim. (...) 
A minha fé é no humanismo. Eu acredito, tenho 
esperança , que é importante enxergar os problemas,  
mas sempre numa perspectiva de suplantá-los, percebi 
que dava para sair numa boa, que dava para produzir 
outra coisa, que eu mesmo poderia me valorizar, 
mesmo se outras pessoas não me valorizassem, isso 
que me move. Eu acredito que nenhum problema vem, 
sem, também, existir uma saída. E também acredito 
nos chavões que um problema traga oportunidades, 
né? Eu sempre acredito nas pessoas, na humanidade, 
em geral. (...) Em termos de religião, eu não me nego a 
ir a templo nenhum, a ter contato com ninguém. Sou 
capaz de enxergar atrás da umbanda, da galinha preta, 
seja o que for, um lado bom. E eu curto esse lado bom. 
Eu sou também capaz de separar esse outro, 
misticismo. (...) O que me dá suporte é isso, saber que 
eu tenho essa capacidade de abrir, mas, ao mesmo 
tempo, saber selecionar, entende? (Marcos) 
 
Converso com Deus todos os dias, não sou maluca, 
mas falo com Deus. Peço proteção para minha filha, 
meus netos, para a humanidade, para essas pessoas 
que estão sofrendo com esse acidente, porque eu sei o 
que é uma mãe perder um filho, eu sei a dor. Eu tenho 
tanta fé em Deus, amo tanto a vida, minha filha e 
minhas netas, amo as pessoas, porque as pessoas 
(...). Eu gosto das pessoas. Eu acho as pessoas 
maravilhosas.  Eu não vejo defeitos nas pessoas, todos 
nós temos defeitos e qualidades. (...) Eu sou espírita. 
Eu estudei muito a doutrina espírita de você estar lá 
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com o livro da federação, estou sempre atualizada. Isso 
que me deixa assim. (Eliana) 
 
Eu tenho fé que eu não estou sozinha, que Jesus está 
presente comigo, constantemente. (...) Me apego a 
Jesus, só a ele e tenho encontrado muito conforto. Eu 
confio. A minha própria família diz que maravilha que 
você é, porque eu aceito tudo. Eu acho que tudo que 
Deus faz, nós temos que aceitar, minha filha. Nós 
temos que aceitar porque se não aceitarmos, vamos 
aceitar de quem? Deus dá para nós aquilo que nós 
merecemos. (Helena) 
 

 
 De modo geral, os relatos demonstraram um sentimento de estar 

protegido pela crença em algo maior. Marcos afirmou que acredita na 

bondade inerente à humanidade. Alex procurou praticar a religião católica e 

já havia relatado anteriormente que recebeu muito apoio de sua igreja e dos 

padres. Sandra, Eliana e Helena citaram Deus e Jesus como fonte de 

proteção e conforto espiritual. 

 Para Walsh (2005, p. 67), a espiritualidade 

compreende um investimento ativo em valores internos 
que promovem um senso de significado, inteireza 
interior e conexão com os outros. Pode englobar a 
crença em uma condição humana fundamental ou em 
um conjunto de valores em prol dos quais nos 
empenhamos; a crença em uma unidade holística com 
a comunidade humana, a natureza e o universo. (...) 
Pode ser experimentada dentro ou fora das estruturas 
religiosas formais. 
 
 

 Geertz (1978) afirma que toda pessoa capaz de adotar uma religião 

encontrará em seus símbolos uma possibilidade cósmica de compreender o 

mundo e assim poder suportar as emoções que enfrenta diante de situações 
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adversas. Postula, então, que a perspectiva religiosa torna-se uma maneira 

particular de olhar a vida e construir seu mundo. O indivíduo passa a 

externalizar certa tranqüilidade desapaixonada que o permite manter a 

mesma atitude diante de qualquer situação, seja ela de prazer ou de 

desgraça. 

 Walsh (2005) acrescenta ainda que a religião e a espiritualidade 

oferecem conforto e significado diante da adversidade. 

 Podemos hipotetizar que experimentar a espiritualidade influencia não 

só em como a pessoa enfrenta a situação atual, mas também na forma que 

encara o futuro desconhecido. 

Dentro do ritmo atual eu não vou conseguir muita coisa, 
continuo batalhando e quem sabe apareça alguma 
coisa. Caso não consiga construir mais nada, estou nas 
mãos de Deus, e estou em boas mãos, com certeza, e 
ao mesmo tempo tenho minhas aposentadorias, que, 
bem ou mal, vão dar para eu comer. Tenho meu flat 
que é próprio e tenho o do lado, que eu alugo. (Alex) 
 
Não tenho medo do futuro. (Sandra) 
 
Me dá medo, dá medo das doenças, da velhice, dá 
medo sim. Tenho fantasmas na cabeça, de ficar 
doente, ficar depois (...) eu estou sozinha agora, de 
ficar mais sozinha ainda. Espero pelo menos ter uma 
boa saúde e continuar aí firme. São questões que me 
faço várias vezes ao dia.  Será que vou ter uma boa 
velhice? Ter paz de espírito, saúde e os 
complementos? Ter o futuro garantido, estar em 
família, é coisa que eu não posso pedir porque não 
tenho, não  adianta. Não sei se amadureci tanto assim. 
(Roseli) 
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 Alex e Sandra que relataram algum tipo de vivência espiritual não 

demonstraram temer o futuro. Alex afirmou: “estou nas mãos de Deus, e 

estou em boas mãos”. Roseli que não fez referências a nenhum tipo de 

crença espiritual ou religiosa, mostrou-se temerosa em relação ao futuro e 

novamente afirmou sua descrença e mal-estar em relação ao apoio de sua 

família.  

 Sobre expectativas e medos futuros, Walsh (2005, p. 57) escreve que 

as crenças sobre o curso futuro dos acontecimentos 
dizem respeito à atuação ou responsabilidade pessoal 
pela manutenção, exacerbação ou mudança de um 
problema. Quem ou o quê é percebido como piorando 
as coisas? Quem poderia melhorar as coisas? O local 
de controle pode ser visto como individual, familiar ou 
extra familiar. Em uma orientação espiritual/fatalista, a 
fé sobre o que vai acontecer pode ser depositada em 
Deus. 

 No caso de Roseli, o fato de experimentar a descrença nas pessoas, 

quer seja sua família ou seus amigos, e o não demonstrar apoiar-se em uma 

vivência da espiritualidade, fez com que a perda financeira assumisse 

características de catástrofe insuperável. Movimento este que a 

impossibilitou de reconstruir um novo projeto de vida. 

B) A TERAPIA DE GRUPO 

 Sobre terapia de grupo, Arruda (2005, p. 93) escreve: 

O encontro do existir de cada membro, alinhavado pela 
temática comum do grupo, pode ser comparado a um 
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trabalho artesanal de patchwork, em que cada parte é 
plena de sentido e, ao mesmo tempo, participa do 
conjunto maior completando o significado coletivo. Com 
essa metáfora do grupo, (um exercício de meta-
narrativa: a narrativa das narrativas), visa-se ilustrar a 
importância do sentido de vida, individualidade e 
identidade, condensando a noção da importância deste 
recurso, criativo, expresso e possibilitado pela 
narratividade. 

 É importante destacar o relato de alguns entrevistados sobre o papel 

da terapia como espaço de auxílio na reconstrução do projeto de vida e na 

externalização e elaboração dos sentimentos precipitados pelas mudanças 

vivenciadas.  

Sinto que a terapeuta se preocupa comigo, o que é 
muito bacana, muito legal e eu também gosto muito 
dela. (Alex) 
 
Eu nunca tinha feito grupo.  A coisa mais incrível, acho 
bárbara. Mas, eu só consigo imaginar grupo quando 
alguém já tem autoconhecimento. Eu fiz terapia 
individual muitos anos, mesmo antes disso tudo 
acontecer. Não é por acaso que eu tenho dois filhos 
psicólogos. As refeições eram mergulhos profundos em 
filosofia. Então a gente estava sempre buscando (...). A 
gente tem necessidade de entender melhor a vida, eu 
fui buscar. Eu não consegui lidar com a morte da minha 
mãe, com perdas, em geral. Eu acho que o 
autoconhecimento, que é o que a terapia faz, você se 
ouve, você começa a se entender melhor, quem é 
você, quais são as suas limitações, a gente acaba 
caindo nos erros de novo e de novo, mas lida de uma 
forma mais madura, mais tranqüila. (Sandra) 
 
Terapia ajuda no sentido de você trazer um pouco mais 
essas ligações emocionais, que você guardou por 
muito tempo. Você tem que por esse sentimento para 
fora. O seu lado emocional. Então, ajuda muito nesse 
sentido, para você entender aquilo que está dentro de 
você. (Marcos) 
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Eu faço terapia há 4 anos e minha filha não quer que 
eu saia de lá, porque está tão bom, ela diz, isso vai te 
fazer bem mamãe. (...) Fui lá, gostei muito dela (a 
terapeuta), claro, chorei muito, ela fez individual, uns 
dois anos, porque tinha muita coisa para jogar para 
fora, ela me ajudou muito, sabe da minha vida desde o 
início, e fiquei com ela. Não vou deixar. Estamos numa 
turminha tão boa, e estamos aprendendo cada vez 
mais. Para mim é muito bom, já sei que naquele dia, 
vou me arrumar, vou na terapia. (Eliana) 

 

 Os relato demonstram que o espaço terapêutico é percebido e 

vivenciado como ponto de apoio, de aprendizagem e de crescimento 

pessoal, no qual é possível “jogar muita coisa para fora” e “entender aquilo 

que está dentro de você”, de modo a poder (re)estruturar a saúde mental. 

 Concordamos com Gonçalves (1998), ao afirmar que a atitude 

narrativa experienciada no processo terapêutico é o sinônimo da saúde 

mental em que a patologia seria a atitude não-narrativa, o que pode ser 

considerado como um viver automático, psicopatológico, sem apropriar-se 

da autoria. Neste sentido, o contar sua história e compartilhar os 

sentimentos vividos possibilita ao narrador o (re)encontro com seu equilíbrio 

emocional. 

 Na seqüência buscaremos entender como todos os fatores discutidos 

até então influenciaram na reconstituição do projeto de vida futuro dos 

entrevistados. 
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RECONSTRUÇÃO DO PROJETO DE VIDA 

  

 

 

elho (1981) argumenta que todo projeto está sempre sujeito à 

ação de outras pessoas e às mudanças sócio-históricas. Por 

isso, torna-se fundamental entender a natureza e o grau maior ou menor de 

abertura ou fechamento das redes sociais em que o sujeito transita. 

 A análise realizada até então permiti-nos afirmar que a partir do 

momento em que Roseli sofreu a perda de sua condição financeira, perdeu 

também sua identidade social e passou a restringir sua rede social aos 

familiares, os quais foram pouco amistosos ou dispostos a ajudar em sua 

reconstituição. Desta forma, não conseguiram visualizar possibilidade de 

reconstrução de seu projeto de vida. 

 Para Velho (1981, p. 27), todo projeto de vida 

formula-se e é elaborado dentro de um campo de 
possibilidades, circunscrito histórica e culturalmente, 
tanto em termos da própria noção de indivíduo como 
dos temas, prioridades e paradigmas culturais 
existentes. 

 Diante de tais argumentações, entendemos que modificar ou adaptar 

o projeto de vida diante de uma mudança radical de situação 

 V
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socioeconômica será um processo que sofrerá influências diversas que 

passam pela percepção de ser capaz de fazê-lo e pela própria capacidade 

de aprender com as experiências passadas. 

 Sobre tal temática, Alex, Sandra e Roseli relataram suas experiências 

da seguinte forma: 

Eu vejo que eu não fui feliz com a riqueza. Hoje, eu 
tento ser mais feliz com o que eu tenho e com o que eu 
sou do que antigamente. (Alex) 
 
Meu aprendizado foi aprender a lidar com as coisas 
materiais mesmo. (...) Eu sempre achei que a vida tem 
uma lógica, ela mesma. Então, sei lá, se meu marido 
teve que sair de cena, era para a gente se organizar. 
Eu acho que nós três crescemos muito. E se a gente 
está aqui para crescer, eu acredito muito que a vida é 
mais do que isso.  Nós estamos aqui para aprender, 
para mudar, enfim, acho que temos que superar. 
(Sandra) 
 
Eu estou mais amadurecida, estou mais cautelosa, eu 
penso duas vezes, antes eu não pensava, gastava. Eu 
não aprendi ainda a economizar. Não chego a ter 
dívidas. Não saio para não gastar, digamos.  Eu prefiro 
não sair para não gastar, mas eu não faço dívidas. (...) 
Não (...) ainda falta amadurecer, talvez ser mais  
objetivo, mais racional, tenho muitas falhas ainda, às 
vezes  me sinto muito mais criança. (Roseli) 
 
 

 Enquanto Alex e Sandra demonstraram uma busca pela maturidade e 

aproveitamento da adversidade para modificar o projeto de vida de modo a 

poder adaptar-se à nova situação, Roseli evidenciou em seu relato toda sua 

confusão de sentimentos e sua percepção de que ainda era “muito criança”. 

 Os relatos anteriores de Marcos, Eliana e Helena demonstraram que 

o projeto de vida de cada um já trabalhava com a possibilidade de oscilação 
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financeira, portanto não experimentaram a necessidade de realizar grandes 

mudanças nos planos, fato este que pode ser responsável por todos não 

mencionarem o que aprenderam com a perda financeira. 

 Interessante ainda analisar os relatos de Alex, Sandra e Roseli sobre 

o que gostariam de mudar em suas trajetórias de vida. 

Eu preciso amadurecer, não consigo. Eu sonho muito. 
Eu ainda sonho profissionalmente. Sonho com muito 
dinheiro, mas daí eu sonho, e (...). (Alex) 
 
Se eu pudesse ser mais jovem, eu queria. Porque eu 
acho complicado envelhecer, principalmente envelhecer 
com problema financeiro. Você entende por quê?  Os 
recursos, hoje, são muito grandes. Eu sou uma pessoa 
vaidosa, queria fazer plástica, fazer tratamentos, enfim, 
poder estar de acordo com essa minha ansiedade 
adolescente, queria (...). Sabe quando vai mexendo 
com sua auto-estima, por mais que eu tenha esse lado 
que me levanta. Isso, é claro que eu queria. Se eu 
pudesse, eu queria ter dinheiro para me manter, não 
sei se mais jovem, ou mais bonita, mais tratada e a 
idade para que?  Porque eu acho mais fácil, por exemplo, 
no campo profissional. Eu já mandei currículos para as 
instituições, e você pode ver o perfil dos estilistas, tudo 
jovenzinho. Eu queria ser mais prática, não é nem mais 
prática, é mais objetiva. (Sandra)  
Eu  faria um pé de meia. Às vezes eu gostaria de saber 
trabalhar, mas eu não sei. Me ajudaria  em vários 
fatores, não só no material,  mas moral. Me ocupar, 
trabalhar, saber dividir as coisas sem  precisar de 
ninguém. (Roseli)  
 

 Importante destacar que o grupo de Alex, Sandra e Roseli ainda 

sonham com a situação financeira abastada do passado. Alex e Sandra, 

mesmo demonstrando seu movimento em buscar a adaptação à situação 

atual, ainda anseiam tanto quanto Roseli por poder viver uma vida com 

menos restrição. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

o iniciarmos a análise dos relatos dos entrevistados, deparamo-

nos com uma clara e, até então não esperada, divisão dos 

mesmos em dois grupos distintos: um que classificamos como Grupo A que 

sempre gozou de uma situação financeira privilegiada e, portanto, nunca 

havia sofrido nenhum tipo de restrição em seus desejos de consumo e; 

outro, chamado Grupo B, que ao longo de sua trajetória de vida, construiu 

um caminho de conquistas profissionais que culminou em uma situação 

econômica e social semelhante ao primeiro grupo, porém não percebida 

como tal por aqueles que relatavam suas histórias. 

 A partir dessa divisão trilhamos um caminho de estudo da narrativa 

dos entrevistados que não havíamos planejado no início de nossa jornada e 

percebemos que, embora semelhantes em alguns aspectos, cada um 

apresentava peculiaridades próprias de sua trajetória de vida e da 

constituição de sua rede social. 

 Sluzki (1997, p. 133) escreve que  

uma narrativa é um sistema constituído por atores ou 
personagens, roteiro (incluindo conversas e ações) e 

 A
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contextos (incluindo cenários onde transcorre a ação e 
ações, histórias e contextos prévios), ligados entre si 
pela trama narrativa, ou seja, por um conjunto de 
conectores lógicos explícitos ou implícitos, que 
estabelecem a relação entre atores, roteiro e contexto 
de modo tal que toda mudança nos atores muda o 
roteiro (e vice-versa), toda mudança no contexto muda 
a natureza do roteiro e dos atores (e vice-versa), etc. 
Por sua vez, esse conjunto atores-roteiro-contexto e 
trama possui corolários morais (propõe vítimas e 
algozes, heróis e vilãos, nobres e bastardos), corolários 
interpessoais (com quem a pessoa se conecta, como e 
por que) e corolários comportamentais (a pessoa 
baseia sua conduta nessas histórias, que operam como 
guia bem como contexto de justificação). Esses 
corolários, por sua vez, reconstituem – reconfirmam, 
solidificam – a história, e fazem, portanto, parte do 
sistema narrativa. 

 A arte de evocar, narrar e atribuir sentido às experiências como uma 

“estranheza de si” (Souza, 2006, p. 144) permitiu aos sujeitos desta 

pesquisa interpretar suas recordações. 

 Nossa tarefa foi compreender como cada personagem portou-se 

diante da mudança brusca no roteiro de suas vidas, como teceu seus 

corolários morais e interpessoais, para então poder reconstituir sua 

narrativa. 

 Das aprendizagens construídas pelos sujeitos ao longo do seu 

processo de envelhecimento, especialmente como o impacto do 

empobrecimento na velhice, observamos que o Grupo B, por transitar em 

outros contextos diferentes de A, assimilou com menos dificuldades a queda 

no padrão financeiro, pois conhecia a realidade do trabalho como meio de 

promoção de qualidade de vida e visualizava melhor a possibilidade de 
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adaptar-se ao contexto situacional. Já o Grupo A ignorava a possível 

ocorrência de qualquer adversidade que pudesse modificar o rumo de sua 

trajetória de vida, afinal desconhecia qualquer outra realidade que não 

aquela onde todos os desejos eram passíveis de realização. 

 Tais diferenças de visão de mundo determinaram a forma como cada 

grupo vivenciou o impacto da perda financeira. O Grupo B sentiu o baque, 

cambaleou, porém, se manteve em pé devido a algumas precauções por 

parte de seus membros: havia a preocupação de pagar o INSS, vender e 

comprar imóveis de maneira a lucrar com a negociação, guardar “um 

dinheirinho” no banco para uma eventual emergência. Por sua vez, para o 

Grupo A, a queda brusca de padrão de vida foi sentida como a “perda do 

chão”, a incerteza do desconhecido, o despreparo para uma eventualidade 

e, portanto, o desmoronamento total.  

 Superar o impacto da mudança radical não foi tarefa fácil para 

nenhum dos entrevistados. Contudo, aqueles que possuíam uma rede social 

fortalecida receberam mais apoio para reformular seu projeto de vida e 

demonstraram maior capacidade de adaptação à nova situação, 

independente da classificação dos grupos aqui adotada. Importante destacar  

a importância do apoio advindo dos filhos, assinalada por quatro dos seis 

entrevistados. 

 Conforme salienta Sluski (1997), ao envelhecer o sujeito sofre mais 

perdas em sua rede social pessoal e encontra menos oportunidades de 

substituição de vínculos. Assim, as pessoas mais velhas se vêem cada vez 
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mais restritas apenas às suas relações familiares. Decorre então que as 

relações que permanecem sofrem uma sobrecarga de valorização e, 

portanto, as relações entre filhos e pais idosos adquirem novas e complexas 

dinâmicas. 

 De modo geral, os pertencentes ao Grupo B demonstraram ter 

recebido ajuda de familiares, amigos e membros de comunidades religiosas 

e sociais. Interessante notar que, apesar de receber com carinho e alegria o 

apoio dos familiares, o fato de possuir uma renda que possibilita suprir os 

gastos pessoais e manter sua própria casa garante aos entrevistados um 

certo tipo de liberdade que valorizam e fazem questão de manter. Os filhos 

são bem-vindos como base de segurança emocional e, eventualmente, 

como possíveis fontes de socorro financeiro. 

 Já alguns membros do Grupo A experimentaram sérias restrições em 

suas redes sociais após a perda financeira. Os relatos demonstram a 

desestruturação da identidade social e o sentimento de isolamento 

proveniente do fato de não poder participar das mesmas atividades sociais 

habituais devido à falta de recursos materiais. As relações familiares 

também foram abaladas e o receber ajuda financeira dos parentes mais 

próximos despertam sentimentos negativos, fato este que acreditamos 

manter estreita relação com a questão da identidade social, uma vez que a 

necessidade de ajuda reafirma a condição de incapacidade para manter 

suas despesas mais básicas e desperta a condição de submissão entre 

aquele que ajuda e aquele que recebe, instalando-se aí a dependência 

econômica. 
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 Sobre a questão da dependência na velhice, Quaresma (2006, p. 37) 

assinala que 

a categorização da dependência, a desvalorização da 
velhice “dependente”, a solidão que a acompanha, 
representam formas de privação do sentido, do sentido 
da velhice como fase da existência humana. E, como 
tal, são elos da cadeia que liga categorização, déficits 
de conhecimento, déficits de relação, representações 
sociais de velhice (medos, irracionalidades, 
preconceitos). 

 A vivência da espiritualidade apareceu como ferramenta importante 

para o enfrentamento da queda no status econômico e social. Para cinco 

dos seis entrevistados, o acreditar em algo maior que a própria existência, 

quer seja a bondade da humanidade, quer seja a força de um Ser Superior, 

proporciona aos mesmos um certo sentimento de segurança de que “não 

será abandonado” ou de que precisava aprender algo com a experiência que 

lhe foi imposta. O medo em relação ao futuro inexiste para aqueles que 

relatam algum tipo de fé ou espiritualidade. Por outro lado, a única 

entrevistada que não fez qualquer menção sobre algum tipo de crença 

espiritual ou religiosa foi exatamente aquela que relatou sentir o impacto da 

perda financeira como um evento catastrófico e insuperável. Afirmou não ser 

capaz de adaptar-se à nova situação, mantendo-se totalmente dependente 

da ajuda financeira de sua mãe e de seus filhos para conseguir obter seu 

sustento.  

 Tais explanações nos levam a considerar que o impacto ocasionado 

pelo empobrecimento em idosos que gozavam de uma situação financeira 

abastada foi sentido em maior ou menor intensidade, dependendo do tipo de 
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trajetória de vida construída por cada sujeito. Aqueles que cultivaram uma 

rede social apoiada em múltiplos eixos demonstraram possuir uma maior 

capacidade de adaptação aos eventos estressores provenientes das 

reviravoltas do projeto de vida e aparentaram uma facilidade maior em 

aceitar e assimilar as lições da vida. 

 Realizar este estudo nos possibilitou um olhar para qual tipo de 

trajetória estamos construindo e o que pretendemos modificar em nosso 

projeto de vida. A experiência de compartilhar com os entrevistados os 

sentimentos despertados pelo (re)contar suas histórias foi uma oportunidade 

única de aprendizado e reflexão que certamente não são passíveis de ser 

expressos em palavras. 

 Finalmente, salientamos que tal tema merece e necessita da 

realização de novos estudos e olhares, dado a sua abrangência e 

relevância, e esperamos que nossa contribuição possa abrir novas 

indagações e despertar novos interesses em todos aqueles que se dedicam 

ao estudo das questões pertinentes à velhice e ao processo de 

envelhecimento. 
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Anexo I 
 
 
 
 

Questionário de Identificação dos Sujeitos 
 
 
 
 
 

Sujeito (Iniciais)  

Sexo  

Idade  

Estado Civil  

Escolaridade  

Profissão  

É o provedor (a) da Família?  
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Anexo II 
 
 
 
 
 

Roteiro de Entrevista Aberta 
 
 
 
 

1. O que significou a perda do dinheiro em sua vida? 

2. Como você lidou com esta situação?
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Anexo III 

         
 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
 

 
Titulo do Estudo: O Impacto do Empobrecimento na Velhice 
 

Declaro que os objetivos e detalhes desse estudo foram 

completamente explicados, conforme seu texto descritivo. Entendo que não 

sou obrigado a participar do estudo e que posso descontinuar minha 

participação,  a qualquer momento, sem ser em nada prejudicado. 

Meu nome não será utilizado nos documentos pertencentes a este 

estudo e a confidencialidade dos meus registros será garantida. Desse 

modo, concordo em participar do estudo e cooperar com o pesquisador. 

 

Nome do Pesquisado: ___________________________________________ 

R.G.: ____________________________                                  Data __/__/__                       

 

____________________________                     

Assinatura 

 

 

Nome da Pesquisadora:  Ednéia Salviano         

R.G.: 12832908-7 (SSPSP)                                                       Data __/__/__ 

 

_____________________________                     

Assinatura 

 
 

 


