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Resumo:  Falar  da  periodização da vida  a partir  da  Antropologia é mostrar  como um

processo biológico é investido culturalmente, assim existe uma tendência de compreender

a velhice e o gênero a partir de uma visão tradicional, com forte presença de papeis e

expectativas a serem cumpridos. Nesse contexto, o objetivo é mostrar como a velhice e o

gênero apresentam dimensões próprias em idosos que moram em um povoado minerador

do  norte  do  Chile,  Inca  de  Oro.  A conjectura  é  que  as  formas  de  vivenciar  aquilo

encontram-se além das visões tradicionais, sendo  opacadas1 pelas visões normativas

dominantes.  Inca de Oro, contem uma forte atividade mineradora tradicional conhecida

1   Termo adotado da proposta do Dr. Juan Luís Pintos (2000) para o estudo dos Imaginários Sociais por
meio  do código  de relevância  e  opacidade.  Alias  opacar  se  utiliza,  para  expressar  a  ideia  de  que
algumas visões predominantes, neste caso sobre a velhice e o gênero, deixariam sob sombra outras
possibilidades. A escolha se baseia na intenção de expressar a coexistência de múltiplas visões e não
para negar a existência de algumas. 
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como  pirquinería2.  Algumas  pesquisas  mostram  que  as  comunidades  mineradoras

caracterizam-se por uma cultura própria ligada à história, à identidade gerada em torno do

trabalho minerador e do produto de extração. Suportado nisso o escrito conclui  que a

forma de extração do mineral – ouro - condiciona diferentes manifestações socioculturais

como é o gênero e a velhice. 

Palavras chaves: Gênero, velhice, trabalho, mineração, pirquinería. 

1. Introdução. 

Com o objetivo de mostrar como a velhice e o gênero apresentam dimensões próprias

em idosos que moram em Inca de Oro. Este documento será dividido em três partes. Na

primeira exporei resultados de múltiplas pesquisas em torno das formas de significar a

velhice  na  sociedade  contemporânea,  bem  como  de  minha  própria  dissertação  de

mestrado  como  forma  de  construir  um  cenário  mundial  no  qual  predominam  visões

tradicionais sobre a vivência da velhice e do gênero nessa etapa da vida. Na segunda

parte  narrarei  dois  projetos  de vida  tanto  de um idoso quanto  de uma idosa,  ambos

moradores de Inca de Oro, como forma de vincular o cenário descrito com as vivências da

velhice desses idosos. Finalmente,  destacando que a problematização apresentada faz

parte de minha pesquisa doutoral em andamento, refletirei sobre as questões inseridas

nas formas de vivenciar a velhice no povoado e o gênero, traçando possíveis linhas de

discussão a serem cogitadas nos próximos passos da pesquisa doutoral. 

2. Velhice e Envelhecimento na sociedade contemporânea. 

Mundialmente se produz um aumento crescente da população. Nos anos 50, esta

aumentou em 2.516.000.000 indivíduos e nos 90 o fez em 5.295.000.000 de pessoas, das

quais 200.900.000 estiveram sobre os 60 anos de idade (citado em Cerquera e outros,

2010). Os idosos aumentaram no século XX em 14 vezes e se espera que se dupliquem

para o século XXI (Mella e outros, 2003). Na América Latina, espera-se que para o ano de

2025 haja 98 milhões de idosos e para 2050 se estima que uma de cada quatro pessoas

seja idoso na região (Caire, 2013). Desta forma, o envelhecimento da população é uma

2   A palavra pirquinero tem sua origem na atividade produtiva de trabalhar em piques (Romero, I; 2011,
pag. 51)



das principais características da sociedade contemporânea. 

A partir de um olhar demográfico, o envelhecimento experimentado na atualidade

não tem registros anteriores, inclusive alguns autores chamam ao século XXI como  o

século do envelhecimento demográfico (Caire, 2013). Nesse sentido, a quantidade maior

de pessoas que chegam a idades mais avançadas é um produto próprio das sociedades

modernas, pois nunca antes na história do mundo existiram tantas pessoas vivendo a

velhice, por isso é possível dizer que é uma etapa da vida humana muito jovem, ou seja,

de recente aparição. De fato, o aumento na esperança de vida corresponde a um sucesso

da  modernidade,  dado  os  avanços  médicos  e  tecnológicos  que  permitiram  à  nossa

sociedade estender os anos de vida das pessoas. 

Nesse contexto, o Chile também se acha em um forte processo de envelhecimento,

experimentando uma transformação radical na constituição da população. De fato, está

dentro dos quatro países mais envelhecidos da América Latina, junto à Argentina, Cuba e

o  Uruguai.  Já  o  Censo  do  ano  de  2002  evidenciou  uma  diminuição  percentual  das

pessoas  de  15  anos,  enquanto  que  os  idosos  correspondiam  a  11%  da  população

(Stevenson, 2006). No ano de 2009, a população com 60 anos correspondia a 15% da

população  e  se  esperava  que  em 2050  aumentasse  a  28,2% (Arnolde  outros,  2009;

Casen do idoso,  2009).  Isso  é  percebido como um sucesso  da  modernidade  chilena

graças aos avanços tecnológicos e de saúde. 

Como pensar estas transformações demográficas?

          A primeira  questão a definir  será  precisamente  o que vai  se  entender  por

envelhecimento e por velhice. A Organização Mundial da Saúde define da seguinte forma:

 Envelhecimento:  Corresponde  a  um  processo  fisiológico  que  dá  começo  na

concepção e que vai provocando mudanças nas características biológicas durante

a  vida  toda.  Nesse  processo,  o  corpo  humano  vai  experimentando  diferentes

perdas de funcionalidade de forma paulatina. 
 Velhice: corresponde a um estado ou situação relacionada com a idade cronológica

e com o estado físico. 

Assim sendo, a velhice e o envelhecimento estão relacionados estreitamente com

estados paulatinos de mudanças degenerativas, como alterações nas células, nos tecidos

e  nos  organismos  em  geral,  porém  não  referem  somente  a  um  processo  biológico

(Stevenson, 2006). Dadas suas características, tanto a velhice quanto o envelhecimento

devem se  compreender  como  processos  sociais  e  culturais,  além de  biológicos.  Por



serem sociais e culturais estarão caracterizados pela cultura que os abranger. Segundo

pesquisadores (Jimenez, 2012; Barros citado em Troncoso, 2001), a forma de entender

estes processos não só mudará de cultura em cultura, também possibilitará que alguns

idosos compartilhem características semelhantes pelo que “a velhice não será senão o

que quiser a sociedade que a cria” (Aranibar, 2001: 10).

Em nossa sociedade, de acordo com Debert (1999), desde a segunda metade do

século XIX a velhice foi tratada, principalmente, pela decadência física e pela ausência de

papeis sociais, associando-a a imagens, na sua maioria, negativas. De fato, para esta

autora, a industrialização teria destruído a segurança econômica e as relações estreitas

que vigoravam nas sociedades tradicionais entre as gerações na família. Além disso, a

industrialização  teria  privilegiado  a  população  jovem  sobre  a  velha,  visto  que  as

características da divisão de trabalho precisaram de mão de obra fresca e com maior

capacidade de aprendizagem frente às mudanças tecnológicas.  Assim,  as sociedades

modernas fizeram desaparecer os papeis dos idosos na sociedade. Para Burguess (citado

em Debert, 1999), nas sociedades tradicionais a velhice é definida através da ideia de

papeis o que lhes outorga um status maior, enquanto que a sociedade moderna não prevê

um papel específico ou uma atividade para os velhos, deixando-os em uma existência

sem  sentido.  Até,  existia  a  ideia  de  que  este  tipo  de  sociedade  homogeneizaria  as

experiências vivenciadas ou os problemas enfrentados pelos idosos seriam semelhantes,

minimizando as diferenças, por exemplo, em termos de etnia, raça, classe ou  gênero. 

De  acordo  com  Fortes  (citado  em  Debert,  1999),  as  idades  cronológicas  e

centradas  na  maturidade  psicológica  estão  ausentes  na  maioria  das  sociedades  não

ocidentais  e nestas é um mecanismo básico de atribuição de status,  de definição de

papeis ocupacionais e de formulação de demandas sociais. Fortes enfatiza que as idades

são institucionalizadas política e juridicamente. O Estado é a forma mais diferenciada e

desenvolvida de ordenamento politico-jurídico que, em nossa sociedade, tende a absorver

cada vez mais funções anteriores próprias da família (sociedades tradicionais). Ao mostrar

o agrupamento de pessoas em função de seu estágio de maturidade e de sua idade

cronológica, Fortes abre a análise para duas dimensões na vida moderna: a primeira é em

relação  ao  domínio  do  Estado,  como ele  define  o  espaço  doméstico  e  familiar;  e,  a

segunda é em relação a transformações históricas que correspondem a transformações

na forma de como a vida é periodizada e como o curso da vida entra como instituição

social. Assim o processo de individualização da modernidade teve, na institucionalização

do curso da vida, uma de suas dimensões fundamentais.

Tal como se mencionou, a modernidade traz consigo a ideia de que as populações



seriam homogeneizadas, mas uma análise mais próxima ao que implica o envelhecimento

como processo, assim como a vivência da velhice como etapa, permite desconstruir esta

aparente homogeneidade. 

Em palavras de Guita Debert (1999), falar da periodização da vida desde um ponto

de vista antropológico é mostrar como um processo biológico é investido culturalmente,

elaborado simbolicamente com rituais marcando fronteiras entre idades pelas quais os

indivíduos passam. 

Podermos olhar de perto algumas formas de significar a velhice e o envelhecimento

presentes na sociedade atual através das conclusões de algumas pesquisas feitas no

tema (Abarca, 1993; Oddone, 1999; Gastrom e outros, 2003; Vera e outros, 2004; Okoye,

2004;  Stevenson,  2006;  Monchietti  e  Sánchez,  2008;  Torrejón,  2007;  Arnold e outros,

2008; Cerquera e outros, 2010; Jorquera, 2010), as quais mostram que, tanto na América

quanto  na  Europa,  falar  de  velhice  e  do  envelhecimento  terá  um  caráter

predominantemente  negativo,  referindo  que  as  pessoas  idosas  são  passivas  e

dependentes do resto das pessoas, mostrando-as como pessoas obsoletas, inativas e

dependentes. Os resultados das pesquisas revisadas também (Triguero e outros, 1999;

Cuddy e outros, 2005; Martens e outros, 2005) mostram que a velhice e o envelhecimento

são associados à morte, à limitação, à falta de função e espaço social – o que faria dos

idosos facilmente descartáveis pela sociedade. Os estudos mencionados dizem que isto

se explica porque os idosos representam nosso próprio futuro, onde a morte é segura, as

deteriorações físicas possíveis e a perda de nosso trabalho  inevitável.

Nesse contexto, é fácil perceber um cenário mundial no qual predominam as visões

negativas da velhice e do envelhecimento, constituindo uma tendência geral de perceber

a velhice como uma etapa de perda dos atributos positivos da vida (Arnold e outros,

2009).

Outros estudos,  expõem como a sociedade contemporânea se caracteriza pela

condição de exclusão dos idosos, deixando-os sem participação ativa, afastando-os do

mundo produtivo – aposentadoria, e relegando-os ao âmbito privado – pais, mães e avós

(Osorio, 2006), não abrindo para eles espaços de desenvolvimento. Nesse contexto, a

forma que tenha a sociedade de entender estes fenômenos “terá direta relação com a

forma que esse grupo será integrado e valorizado, com a forma em que os atuais idosos

experimentarem sua etapa de vida e como as novas gerações prefigurarem sua velhice”

(Arnold et al., 2009; Cerquera et al., 2010).

Quanto a discussão apresentada, minha pesquisa de dissertação feita no ano de

2010  teve  como  objetivo  geral  desvendar  os  imaginarios  sociais  da  velhice  e  do



envelhecimento  transmitidos  pelos  livros  escolares  oficiais  do  Ministerio  de  Educação

chileno3.  As  conclusões chegadas nessa  pesquisa  mostraram que os  imaginários  em

torno da velhice e do envelhecimento observados nos livros escolares coincidiam com as

evidências mostradas por outras investigações no tema. Também o trabalho reflexionou

em volta  da  vinculacão  desses  imaginários  com fenômenos   de  inclusão  e  exclusão

social, mostrando que os livros apresentam a inclusão da velhice e do envelhecimento,

porém de forma parcial uma vez que se associam a espaços limitados e definidos de

desenvolvimento. 

Os  idosos  aparecem  nos  livros  escolares  incluidos  em  algumas  áreas  da

sociedade, entre outras, a família,  o sistema da saúde, o sistema político, no entanto

aparecem  excluidos  do  sistema  educativo,  esportivo,  juridico,  até  podem  aparecer

institucionalizados em lares de idosos. Juntamente, a velhice se cosntitui como uma etapa

específica do ciclo vital em que a principal atividade é ser avós; desse modo uma possivel

vivência  da  velhice,  como  a  experiência  de  ser  avós,  aceita-se  sem  se  colocar  em

questão  e  na  medida  que  os  idosos  forem  avós  podem  ser  incluídos  ao  resto  da

sociedade. Os avós prioritariamente se relacionariam com os netos, sendo esta a principal

geracão com a qual  os  idosos interagem de forma harmônica  e  muito  carinhosa.  No

entanto quando os netos crescerem e se tornarem adolescentes a relação com os avós

mudará, em uma relação tensa em que os jovens caracterizam-se pelo desinteresse para

com os avós,  e os idosos caracterizam-se pela rigidez de caráter  própria  da velhice,

mostrando a tensão em nossa sociedade entre a juventude, o apogeu da vida e a velhice,

a decandência dela. A relacão com outras gerações, como a adulta ou os pares mesmos

não está colocada nos livros escolares. 

Por meio da pesquisada realizada, concluí que a forma de apresentar a vivência da

velhice nos livros escolares do MINEDUC, transmite as novas geracões um imaginário

bem delimitado. Dessa forma, as únicas interações sociais que os idosos podem ter na

velhice são as produzidas com a família própria a partir de sua posicão de avós, deixando

fora a possibilidade de interagir com outros idosos, tanto em relacões de amizade quanto

relações amorosas. Encaixando a velhice somente na figura dos avós com a função de

cuidar  e  de ensinar  as novas gerações.  Desse imaginário  ficaria  fora a autonomia,  a

agência, a tomada de decisões sobre a vida própria, o que acontece com os idosos que

não tiveram filhos ou não têm netos? 

Embora o foco da dissertaçao foi a analise dos imaginários sociais em relação a

velhice e não sobre as visões de gênero colocadas nos livros escolares. A análise permitiu

3  MINEDUC



ver algumas diferenças de gênero transmitidas centradas na velhice. Dessa maneira, as

idosas  apareciam  geralmente  em  contextos  familiares,  desenvolvendo  afazeres

domésticos, cuidados das crianças, ou em atividades entendidas como femininas: tricotar,

lavar roupa, cozinhar. Por sua vez os idosos apareciam realizando atividades vinculadas

com seus gostos pessoais e sem consequências diretas no resto do grupo familiar como:

regar  as plantas,  cuidar  o  jardim,  passear  com os animais de estimação,  ler,  assistir

televisão, consertar o carro. 

Os  imaginários  sobre  a  velhice,  e  o  cruzamento  com  questões  de  gênero,

transmitidos pelos livros escolares é de preocupação se pensarmos em uma sociedade,

como a chilena, percorrendo um forte processo de envelhecimento. Na sequência surgiu a

pergunta por outros contextos nos quais a vivência da velhice possa percorrer sendas

diferentes.  Neste  documento  interesso-me nas  formas de  experimentar  a  velhice  e  a

vinculacão com o gênero  em um vilarejo do norte do Chile, Inca de Oro. A conjectura é

que as formas imperantes de significar a velhice, bem como os papéis de gênero, opacam

outras possibilidades de ser idoso ou idosa. 

3. Inca de Oro, campo da pesquisa doutoral. 

 

Inca de Oro é um povoado localizado na terceira região do Chile, Atacama. Está

localizado a 110 quilômetros da cidade e capital regional Copiapó e a 40 quilômetros da

cidade de Diego de Almagro. 

Figura 1 - Mapa Diego de Almagro.

 

Fonte: GeoVirtual2 (2013).

De  forma  semelhante  a  região  de  Atacama,  caracterizada  como  uma  zona

mineradora, não surpreende que a principal característica do vilarejo seja também sua



dimensão  mineradora,  tanto  em  suas  atividades  econômicas,  quanto  em  suas

manifestações  culturais.  Algumas  pesquisas  efetuadas  em  comunidades  mineradoras

mostram  que  estas  comunidades  caracterizam-se  por  uma  cultura  própria  ligada  à

história, à identidade gerada em torno do trabalho minerador e do produto de extração.

Aspectos próprios dessa cultura giram em torno às condições de trabalho, perigo e risco

de acidentes, problemas de saúde crônica, salários baixos além das transformações que

devem  enfrentar,  como  as  mudanças  no  cenário  nacional  e  mundial  (Viezzer,  1978;

Gascho, 1982; Eckert, 1985; Vivallos, 2007; Cioccari, 2011; Eckert; 2012).  Deste modo,

em termos econômicos, o povoado vive essencialmente da mineração, mas também dos

serviços e das fontes laborais proporcionadas pela cidade mais próxima Copiapó.

A atividade mineradora no povoado caracteriza-se pela exploração a escala menor,

pequena mineração, mineração tradicional ou  pirquinería, nome com que se conhece à

atividade mineradora independente que desenvolvem muitos dos habitantes do povoado.

A pirquinería em Inca de Oro está ligada quase em totalidade a exploração de ouro.

Durante o ano 2014 morei nesse vilarejo no contexto do campo de minha pesquisa

doutoral. Minha tese de Doutorado visa entender o processo de envelhecimento em Inca

de Oro e como é vivenciada a velhice pelos idosos do povoado. Visto que, como disse, a

análise não deve se centrar somente nas questões demográficas (Debert, 1999), também

aprofundar  no  estudo de contextos  culturais  variados que aporte  o estudo de formas

heterogêneas de viver a velhice.

Assim passei quatro meses desenvolvendo um trabalho de campo enquadrado na

Etnografia da Duração problematizada por Cornelia Eckert  e Ana Luiza Rocha (2011).

Essa proposta centra a análise dos contextos urbanos a partir das multiplicidades dos

estilos de vida, das visões de mundo e dos projetos sociais. Por meio dela espero dar

conta das multiplicidades de estilos de vida em contextos diferentes ao urbano, como é

Inca de Oro, bem como das formas de vivenciar a velhice e o processo de envelhecer.

Singular desta proposta etnográfica é a inclusão do uso de diversos meios de expressão

imagéticos como; a escrita, a fotografia, o vídeo, a sonoridade, suportes que promovem a

circularidade das interpretações. Desta maneira se possibilita pensar a originalidade das

formas  do  social  tanto  em  sociedades  urbano-industriais  quanto  uma  pequena

comunidade como o vilarejo. 

Durante  esse  tempo  me  depararei  com  os  papeis  de  gênero  como  questão

relevante para entender a vida em Inca de Oro. As categorias de gênero, nesse povoado,

estão  muito  marcadas  pelas  atividades  definidas  para  homem  e  mulher.  Assim,  a

mineração  é  principalmente  masculina  enquanto  que  as  tarefas  da  casa,  do  lar,  são



responsabilidade  das  mulheres.  Elas  também  podem  trabalhar,  mas  em  atividades

relacionadas a  essas responsabilidades,  desse modo,  são  cozinheiras  ou faxineiras.

Culturalmente, se espera que as mulheres fiquem dentro do contexto privado, dentro das

casas,  enquanto  é  permitido  que  os  homens  se  desenvolvam  no  contexto  público.

Vivenciei isso caminhando pelo povoado, nas ruas sempre era possível me encontrar com

homens sentados nas esquinas, conversando nos negócios, fazendo piadas na praça,

enquanto  as  mulheres  utilizavam  o  espaço  público  principalmente  como  trânsito,

deslocando-se de um lado ao outro. Por exemplo, para conversar com os idosos sabia

que poderia achar eles na rua, porém para falar com as idosas era melhor visitá-las em

suas casas. Isso encontra-se relacionado com uma questão histórica e cultural, enfatizada

pelos mesmos incanos; as mulheres sabem que “seus” homens,  sejam esposos ou filhos

não gostam de vê-las nas ruas.

As diferenças de papéis  de  gêneros são vivenciadas pelos  incanos sem muita

discussão, identificando tipos de trabalhos para homens e para mulheres. Uma das idosas

com as quais falei me contou que ela nunca gostou de cozinhar e que na verdade sempre

gostou mais dos trabalhos dos homens, até acreditava que se tivesse nascido homem

teria trabalhado nas minas. Em  Inca de Oro é aceito que as mulheres trabalhem, mas

devem dar  conta das responsabilidades da casa de qualquer  forma. Lembro de uma

conversação entre três jovens incanas  discutindo sobre o cansaço que sentiam por causa

do  trabalho,  destacando  que  quando  chegavam  em casa  (após  do  trabalho)  deviam

cumprir com seus papéis de donas de casa, elas encerraram a discussão enfatizando que

elas trabalhavam mais que os homens. Embora essa situação pudesse estar presente

nas  vidas  de  muitas  mulheres,  o  interessante  é  que  nessa  fala  não  se  colocou  em

questão,  as  mulheres  aceitam  as  responsabilidades  domésticas  como  parte  do  que

significa ser mulher. 

Tendo os papeis de  gênero como pano de fundo, meu objetivo neste trabalho é

mostrar como a tendência de compreender as categorias de gênero a partir de uma visão

tradicional, com forte presença de obrigações e papéis a serem cumpridos bem como as

expectativas sobre as formas de vivenciar a velhice, como idoso ou idosa opacam outras

formas de vivenciá-la, as quais terão dimensões próprias além das visões predominantes

descritas. Para tanto narrarei dois projetos de vida (Velho, 2013): Dom Carlos e Dona

Francisca.4

 Dom Carlos: “Após disso fui  trabalhar...como pirquinero,  não sob um chefe,  se

4  Em quanto a pesquisa não resolva os quesitos éticos, os nomes dos interlocutores serão fictícios.



ganhava, ganhava, se não dava, perdia, e a mineração é assim”. 

Durante as primeiras semanas que passei em Inca de Oro, conheci a Dom Carlos no

clube de idosos mineradores. Ele nasceu na cidade de Santiago há 65 anos, foi o caçula

e único homem de 6 irmãos e prematuramente ficou órfão pois seu pai foi assassinado e

aos poucos a mãe faleceu de asma. Em consequência teve de trabalhar muito novo em

uma feira, lugar onde conheceu sua primeira companheira com quem deixou a cidade de

Santiago  e  foi  morar  ao  norte  do  Chile.  No  norte  do  Chile,  região  principalmente

mineradora, começou seu relacionamento com esse tipo de atividade, assim, aprendeu o

ofício de minerador; moer pedras, conhecer, identificar e escolher os metais. O trabalho

ocupou um lugar especial  na vida de Dom Carlos, uma vez que entrou nesse mundo

nunca  mais  o  deixou.  Também  trabalhou  como  motorista  no  transporte  público,

mergulhador, açougueiro, porém sempre teve predileção pelas minas, pelo trabalho de

pirquinero. 

Dom Carlos mora em Inca de Oro desde o ano de 1985. Estabeleceu-se motivado

pela possibilidade de trabalhar como pirquinero e também devido aos benefícios do clima

seco para sua doença de asma. Durante estes anos, trabalhou principalmente nas minas

chegando a explorar sua própria mina La Cobriza II. 

Na  Cobriza  II,  Dom  Carlos  desenvolveu  uma  forma  de  exploração  tipicamente

pirquinera,  caracterizada pela  relação direta  entre  o  pirquinero,  suas ferramentas  e  a

mina. O processo se inicia com a identificação do veio a explorar na rocha, para tanto, o

pirquinero observa com atenção o território  buscando algum sinal  que lhe indique se

embaixo da terra ou dentro do morro encontra-se uma possível jazida. O pirquinero pode

decidir explorar um  pique/poço ou abrir túneis no morro. Nos dois casos deve abrir-se

caminho na rocha ou pedra através de colocação de explosivos em pequenos buracos

distribuídos  uniformemente.  Esses  buracos  são  feitos  com  a  mão  por  meio  de  um

processo chamado barrenar/verrumar em que com um barreno/verruma o pirquinero abre

buracos na rocha. O barreno é batido com um martelo, criando pequenos furos nos quais

o pirquinero colocará os explosivos, assim vai abrindo caminho e formando as galerias.

Toda vez após uma explosão o lugar deve esvaziar-se, para isso os pedaços de rocha

são colocados em carrinhos de mão, se for um túnel, ou em uma mochila ou capacho nas

costas, se for um poço. Neste último caso o pirquinero deve subir e descer quantas vezes

for  necessário  até  conseguir  tirar  todas  os  pedaços  de  rocha  do  lugar  em que  está

trabalhando.  No  passado  era  comum  fazer  isso  de  forma  manual  usando  essas

ferramentas, mas atualmente esse processo é otimizado pelo uso de motores que fazem



o  trabalho.  Dessa  forma,  lentamente,  o  pirquinero vai   abrindo  caminho  na  terra,

identificando os veios que contém os minerais. Esse processo todo se faz sem maiores

medidas de segurança que um casquete, uma lâmpada e um cinto para se assegurar se

for possível. 

O conhecimento para identificar os veios, saber se há presença de ouro, prata ou

cobre,  só  é  possível  de  se  aprender  ao  longo  dos  anos  de  trabalho.  Isso  é  muito

destacado pelos pirquineros. Pirquinero não pode ser considerado qualquer amador, nem

todos  sabem  reconhecer  os  minerais  na  rocha.  Contaram-me  algumas  histórias  de

pessoas que chegaram em Inca de Oro para trabalhar nas minas e tiraram um monte de

rochas, após semanas de trabalho, mas nenhuma possuía mineral para ser trabalhado e

vendido. 

A presença do  risco aparece como situação central nas falas de Dom Carlos, como

principal em sua vida de  pirquinero,  assumido e abraçado, adotando-o como caminho

obrigatório para sobreviver, para ter dinheiro, para, -por que não?- conseguir a fortuna. O

risco os acompanha sempre, em cada escolha diária. Nesse contexto, quando os lucros

se conseguem a vida deve ser  aproveitada,  os lucros gastados para  comemorar  ter

vencido a morte, assim as semanas de trabalho e de esforço são seguidas de noites de

farra em que a bebida,  as apostas e as mulheres são protagonistas.  Se a vida será

colocada em risco em cada passo, cada um tem o direito de fazer a seu próprio modo.

Tudo isso para  dizer que o controle da vida e da morte também forma parte das escolhas

cotidianas. Nesse sentido a pirquineria se distancia da mineração desenvolvida em outros

contextos de exploração maior ou sob uma relação de empregados,  pela liberdade que

traz  consigo;  explicitada  pela  liberdade  nas  tomadas  de  decisões,  sem horário,  sem

chefes, sem hierarquia. Características enfatizadas por Dom Carlos. 

Atualmente Dom Carlos continua trabalhando nela de forma ocasional pois há três

anos que trabalha em uma mineradora, Panaust, como vigia noturno. Teve a oportunidade

de  se  empregar  nessa  mineradora  quando  esta  começou  os  trabalhos  no  povoado,

embora goste da liberdade experimentada como  pirquinero,  a possibilidade de ter um

salário estável para ajudar a sua filha tornou-se prioridade neste momento. 

A narração da vida de Dom Carlos permite  ver  um relacionamento cedo com o

mundo do trabalho, marcando em sua trajetória uma vida repleta de perigos e de riscos

assumidos diariamente. Juntamente à presença da solidão, diversão ao extremo, vícios,

mulheres e amor à liberdade. Embora possa se esperar que ele não trabalhe mais em

trabalhos que requisitem um esforço físico, que não estaria de acordo com sua condição

física pelo fato de ser um idoso, Dom Carlos mantem-se na visão tradicional que outorga



uma relevância ao trabalho na vida de um homem, porém se afasta da visão tradicional

de idoso ao se manter ativo economicamente falando. Em contra das visões descritas

segundo as quais pode se esperar um idoso dependente ou passivo, ele ainda ajuda a

sua filha. 

 Dona Francisca: “Eu sou bem comportada, eu não saio”.  

Conheci  a  Dona Francisca na praça do vilarejo,  um dia  em que me encontrava

observando as pessoas comprarem na feira. Dona Francisca nasceu há 70 anos em um

povoado  localizado  na  terceira  região,  Combarbalá,  mas  prematuramente,  teve  que

mudar-se para  El Salado com sua irmã mais velha, uma vez que a mãe delas faleceu.

Quando  Dona  Francisca  cresceu  se  empregou  como  trabalhadora  doméstica  em

diferentes casas e nesse tempo teve seu filho. Continuou solteira até conhecer o Luís

quem se responsabilizou por seu filho. Com ele, chegou para viver em Inca de Oro nos

anos 80. Luís começou beber demais até deixar de trabalhar; essa época foi difícil, por

causa da bebida ele destratou a Dona Francisca, ficava com ciúmes quando ela atendia

os amigos que ele mesmo convidava para a casa e gritava para ela.  Após o falecimento

do Luís quando já ambos eram idosos, Dona Francisca ficou um tempo com sua irmã mas

logo voltou para Inca de Oro  visto que não queria deixar seu filho sozinho. 

Segundo sua fala,  seu esposo era muito severo com ela,  não deixava sair  nem

trabalhar, por conseguinte quando ele faleceu, ela começou a sair. Porém sempre tomou

cuidado para que suas saídas não fossem sentidas pelo filho, uma vez que à morte do

esposo, é o filho quem passa a ser o homem responsável por ela e para ele deve se

cuidar. 

Por meio da fala de Dona Francisca  é possível ver como as mulheres se importam

por cumprir seus papéis, tanto como esposa, quanto mãe. Levar à frente esses papéis faz

parte de ser mulher no povoado, mesmo os problemas, até os maus tratos de parte do

esposo.  No  entanto,  em sua  narração  da  vida,  observa-se  elementos  que  formam a

construção de gênero e de idosa além dos papéis tradicionais presentes em Inca de Oro,

mostra as tensões que gera em Dona Francisca e as negociações que deve colocar em

disposição para conseguir se movimentar por elas. 

Nesse sentido, tempo após da partida do esposo, Dona Francisca conheceu Dom

Manuel, seu namorado atual. Ela gosta muito dele, mas sabe que deve tomar cuidado

porque Dom Manuel às vezes fica muito bravo quando as mulheres não se comportam

bem, por causa disso quando se ausenta do povoado por motivos de trabalho, ela prefere



ficar tranquila em sua casa e não sair. Isso como forma de evitar fofocas de que ela faz

coisas indevidas ao relacionamento. Dona Francisca baseia sua decisão na vez que Dom

Manuel bateu até “o ponto de matar” a ex- namorada porque lhe contaram que ele tinha

sido traído.  Ela não reflete sobre a violência de Dom Manuel  para com essa mulher,

prefere evitar esse tipo de situações e negociar de outra forma. A fim de evitar problemas

ela  simplesmente  priva-se  de sair  e  sempre esta  em guarda quando ele  encontra-se

bêbado pois pode “ficar louco e bater nela”. 

Acredito que graças a experiência que vivenciou com seu esposo quando ele ficava

bêbado aprendeu que deve tomar cuidado quando os homens encontram-se dessa forma.

Mesmo que os atos de violência sejam explicados como parte da loucura na que ficam os

homens quando estão bêbados ou pelo fato de serem “malandrinhos”, não forma parte

das experiências que tenha vontade de repetir pois ela aguentou o esposo só por ser o

esposo. 

Na narração da vida de Dona Francisca observa-se como os papéis de gênero

encontram-se em constantes tensões e como nos relacionamentos deve-se colocar em

prática as negociações. A violência está presente, bem como as expectativas sobre um

comportamento adequado das mulheres. 

No entanto, através das histórias coloca-se uma questão importante de ser pensada

e que está relacionada não só aos papeis da mulher, mas também aos papeis dos idosos

e sobre sua sexualidade. 

Uma noite  na  qual  jantava com Rita  e Miguel,  casal  jovem com quem moro no

povoado, começaram a falar sobre a vida sexual dos idosos.  A Rita ria muito porque

achava que eles não tinham relações sexuais por causa de que o corpo simplesmente

não os acompanha e que os relacionamentos nessa idade correspondiam somente a

companhia e carinho.  Miguel confrontou ela dizendo que dependia das pessoas porque

ele conhecia alguns idosos que mantinham-se ativos e que sabiam escolher as mulheres

para fazer isso, que essas falas faziam parte dos temas que conversavam entre homens e

que nenhum dos idosos ia falar isso para ela. Rita ficou muito estranhada e acredito que

um pouco incomodada, sobretudo pela visão preconceituosa que ela tem da velhice como

etapa da vida ruim, sem vida sexual, com presença de doenças e também pela visão

idealizada sobre um bom comportamento, um comportamento idôneo dos idosos. Eu já

tinha escutado histórias que alguns dos idosos tinham sexo com algumas mulheres do

povoado enquanto as esposas iam para outras cidades, inclusive que pagavam  algumas

delas para isso. 

Neste sentido Dona Francisca afasta-se da visão tradicional  que pode haver em



relação a uma idosa mulher, por um lado ela tem namorado, e não é um namoro só de

companhia e carinho, também existe sexualidade. Contudo, o tema dos relacionamentos

amorosos e de sua sexualidade correspondeu um tema difícil de abordar com eles e até o

momento só consegui me aproximar através das falas com os interlocutores apresentados

neste artigo. 

4. Reflexões finais.

Neste  texto  objetivei  apresentar  como  as  categorias  do  gênero  e  da  velhice

apresentam dimensões  próprias  nos  idosos,  as  quais  encontram-se  além das  visões

predominantes mencionadas pelas pesquisas descritas neste documento. Para tanto me

servi de algumas questões com as quais me deparei no campo em andamento de minha

pesquisa doutoral.

Como foi possível perceber as visões narradas no povoado enquadram-se dentro

das características das sociedades industriais, as quais esperavam uma homogeneidade

da  vida,  existindo  uma  forte  regulação  normativa  dos  discursos,  das  práticas  e  das

normas pelas que os indivíduos poderiam transitar. Especificamente sobre a velhice a

industrialização impus uma visão negativa uma vez que não seria propicia para a divisão

e as mudanças no trabalho quanto  a  juventude.  Deste  modo os idosos perderam os

papeis que possuíam em sociedades tradicionais. Aquelas características têm uma forte

presença na sociedade contemporânea como expõem as pesquisas descritas. 

Durante o campo realizado no ano passado defrontei-me com os preconceitos em

relação a velhice presentes em alguns incanos, os quais também estão vinculados com

os resultados das pesquisas mencionadas.  Muitas vezes nas que escutei  a Rita  falar

sobre  o  que  deviam  fazer  ou  não  os  idosos  pareceu-me  estar  na  frente  delas,

exemplificando  o  discurso  dominante  de  olhar  a  velhice  como  uma  etapa  da  vida

caracterizada pela perda dos atributos positivos da vida. 

Nos projetos de vida narrados, adverte-se como essas visões referiram a uma ideia

tradicional quanto aos papeis de gênero e de avo dentro da família, a importância na

educação dos netos e das novas gerações, é questionável. Nesse sentido Dom Carlos

não  compartilha  com  seus  netos,  há  muito  tempo  mora  só  e  distanciado  de  seus

familiares e trabalha ativamente gerando recursos econômicos. Dona Francisca, por sua

vez,  não tem netos,  passa grande parte do tempo só porque o filho trabalha fora do

povoado e realiza as atividades domesticas que tem realizado sempre. 

Quando saliento que nesses projetos a vivência da velhice vá além das visões

tradicionais,  quero  dizer  que  os  papeis  que  devem  cumprir  os  idosos  coexistem



juntamente  as  outras  vivencias,  mantendo-se  no  centro  da  visões.  Assim  ambos

continuam dando conta das obrigações impostas pela sociedade na qual moram, Dom

Carlos trabalha e ajuda a filha, apesar de encontrar-se empregado continuando dando

conta de mina La Cobriza II, exercendo a atividade de pirquinero que vai ser característico

desse povoado, Dona Francisca mantém suas obrigações como mãe e como namorada,

mantendo-se dentro dos enquadramentos permitidos. 

Deste  modo,  as  experiências  vivenciadas durante  o  campo realizado  permitem

pensar  que,  muitas  vezes,  acreditamos  que  este  tipo  de  distinções  de  gênero  foram

ultrapassadas  visto  que  poderiam  formar  parte  de  um  mundo  tradicional  que  já  não

existem no contexto da sociedade contemporânea, que explica que a violência de gênero

seja considerada como uma forma válida de resolução dos conflitos (Olivar, 2008: 389).

Assim,  como salienta José de Souza Martins (2008:  18)  a modernidade incorpora ao

mundo tradicional que nada tem de moderno, incorporando suas relações sociais, suas

relações de gênero e intergeracionais, contrario a visão que olha a modernidade como

sinônimo do progresso e antônimo do tradicional. 

Para Gilberto Velho (2013: 68), a sociedade atual corresponde a uma sociedade

complexa,  dentro  dela  se  experimentam  diferentes  visões  do  mundo,  existindo  uma

heterogeneidade cultural  sempre em coexistência.  Dentro desta  complexidade cultural

cada um de nós valorizará algumas questões em detrimento de outras estando, o tempo

todo,  numa  contínua  negociação  da  realidade.  Assim  os  projetos  que  cada  pessoa

construir no interior desta complexidade social serão feitos em função de experiências

intersubjetivas,  porém  formuladas  dentro  de  um  campo  de  possibilidades.  Como  os

projetos de vida de Dom Carlos e Dona Francisca. 

Cogitando  nos  próximos  passos  da  pesquisa  acredito  pertinente  aprofundar  a

relação entre velhice e gênero por meio do refletido por Judith Butler (citado em Martínez,

2001; Reyes, s/a) sobre a relação entre gênero, sexo e corpo. Para ela as distinções de

gênero e sexo não correspondem a formas essenciais ou anteriores as normas sociais

reguladoras. Assim o gênero e o sexo corresponderão aos efeitos de una determinada

dinâmica de poder que irá produzindo, demarcando, diferenciando e hierarquizando aos

indivíduos. Os indivíduos, ao longo de sua vida, apropriam-se das normas, das práticas

sociais  por  meio  de  uma  performatividade.  Nesse  contexto,  as  normas  imperantes

constroem em relação ao gênero e sexo uma performatividade genérica, ou seja, que só

existe a atuação de gênero proveniente de uma negociação só com essa normativa. 

Como se mencionou,  as vivências em  Inca de Oro dão conta das concepções

sobre o gênero fortemente marcadas pelas normatividades presentes  no povoado,  as



quais diferenciam o feminino e o masculino em função das atividades a realizar e pelos

comportamentos adequados para cada um. Assim as mulheres devem cumprir com suas

obrigações dentro do lar, com seus filhos, seus esposos embora trabalhem devem dar

conta das obrigações impostas sobre ela a partir  de uma sociedade industrial  que as

encaixa no âmbito domestico. Enquanto os homens devem cumprir com as obrigações

relacionadas com o trabalho,  a  procura de dinheiro,  papeis tradicionais ligados a sua

posição de provedor das famílias. Esses mandatos são construídos pela sociedade na

qual vivem devendo dar conta de forma adequada em função das expectativas sociais

colocadas  neles.  Assim  tanto  homem  quanto  mulher  performatizariam,  atuariam  um

gênero que esta em harmonia com a norma social. 

A relevância das normatividades sociais pode se estender as considerações sobre

a idade, e sobre como os indivíduos devem se apropriar da norma geracional. Assim ser

idoso também referirá a uma atuação que provém das negociações com a normatividade,

ou seja, pode se entender que ser velho será o efeito de uma dinâmica de poder que

produz,  demarca,  diferencia e hierarquiza.  Da mesma forma que no povoado existem

normatividades sobre o gênero e o sexo, existiriam normatividades sobre a velhice. A

atuação da velhice se dará no contexto de constantes negociações com a normatividade

cultural imperante. 

Suportado em aquilo espero pensar as formas de expressão do gênero, do sexo,

do corpo e  da velhice em um povoado com forte presença de mineração. Nesse contexto

é  de  esperar  que  a forma  de  extração  do  mineral  –  ouro  -  condicione  diferentes

manifestações socioculturais quanto o gênero tanto a velhice. 
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