
Aquele senhor do vestiário.  
Por Juliana Fernandes Gontijo. 

 
Ivan trabalhava numa empresa de autopeças havia poucos meses. Depois de 3 anos desempregado, 
finalmente ele conseguiu se sair bem no processo seletivo, eliminando 15 concorrentes.  
Inicialmente, ele deveria trabalhar no período noturno, mas a empresa decidiu pelo contrário. Ele ficaria 
durante o dia por 6 meses e, se a adaptação no trabalho fosse de acordo com a gestão da fábrica, seria 
promovido. Além do aumento de salário, teria também o adicional noturno. Uma “graninha a mais para 
quem estava pensando em se casar”.    
O rapaz sempre foi um trabalhador exemplar, aprendeu o ofício de torneiro mecânico por meio de um 
curso profissionalizante na cidade onde nasceu. Desde pequeno, já dizia:  
- Um dia, vou ser diretor de uma grande empresa.  
Quando faltava um mês para a promoção, a gerência precisou fazer uma mudança no quadro de pessoal e 
Ivan foi transferido para o horário noturno por uma semana.  
Augusto, CEO da empresa, preferiu conversar diretamente com o torneiro mecânico e dar as 
“coordenadas” de trabalho para que ele pudesse fazer a gestão da equipe. Ivan percebeu logo que tudo 
seria um grande teste.  
“Agora, eu vou mostrar que posso me sair de bem e finalmente serei promovido. Eu quero, eu posso, eu 
consigo.” – Esse era o lema de Ivan.  
No segundo dia de trabalho do período noturno, sentiu uma forte dor de barriga e atrasou um pouco para 
sair da empresa. Resolveu usar o banheiro do vestiário assim, poderia ter mais privacidade “naquele 
momento” um pouco desagradável.  
Quando estava entrando no local, o rapaz teve a impressão de ter visto um senhor de aproximadamente 
uns 75 anos, média estatura, cabelos grisalhos e óculos de aro preto saindo do vestiário.   
O torneiro mecânico tentou chamar por ele, porém não dava mais tempo para atraso. Era banheiro, já! 
Ficou lá por mais de meia hora. Quando saiu, nem sinal daquele senhor que viu no vestiário. Desligou as 
luzes, foi ao ponto eletrônico, e perguntou ao segurança, Adilson, por aquele senhor:  
- Tinha alguém mais lá embaixo perto do vestiário?    
- Ficou maluco, Ivan? Deve ter sido impressão sua. Ninguém passou aqui não. Só eu e você!     
- Sei não, Adilson, mas tudo bem... De repente pode ser muito trabalho mesmo e a minha dor de barriga 
que me deixaram desnorteado.    
A semana transcorreu com um trabalho tranquilo; Ivan cumpriu todas as tarefas estabelecidas por 
Augusto e a supervisão de produção. Ele não tinha palavras para expressar tamanha felicidade com as 
novas tarefas. Sabia que ali era a hora dele finalmente ser promovido. Resolveu tomar um banho antes de 
sair, porque iria se encontrar com a namorada, Adriana, para pedi-la em casamento. Deixou as suas coisas 
no banco perto dos boxes do chuveiro. Ao sair, enrolado na toalha, viu novamente o mesmo senhor 
deixando o vestiário.  
- Olá, quem é o senhor? O homem não voltou para respondê-lo.   
Ivan ficou realmente intrigado, porém imaginou que o senhor pudesse ser colaborador PCD da empresa.  
Ele poderia ter problemas de surdez, pensou. Juntou os seus pertences, apagou as luzes do vestiário e, 
perto do ponto eletrônico disse a Adilson:  
- Aquele senhor estava lá de novo... É um novo colega? Isso não vai ficar sem resposta!   
- Não tem mais ninguém aqui, Ivan. Acalme-se.   
Na segunda-feira seguinte, Ivan foi chamado ao RH para uma conversa que talvez pudesse ser definitiva 
naquela empresa. A tão sonhada promoção! 
- Bom dia, Ivan. Tudo bem? Vamos conversar?  
- Dom dia, dona Sandra... 
- Conte pra gente o que você achou do trabalho de gerenciar a equipe, do ambiente noturno.  
- Antes de falar da minha experiência, eu queria te fazer uma pergunta:  
- Pode falar... 
- Quando doutor Augusto me instruiu para o trabalho noturno, ele me disse que eram mais cinco 
funcionários da equipe à noite na produção, além do Adilson...   
- Sim, por quê? Qual o problema, Ivan?  
- É que, por duas vezes, encontrei com um senhor de uns 75 anos no vestiário. Você sabe o nome dele?  
- Como é que é? Você não falou sobre isso com o Adilson? 
- Falei, mas ele disse que não havia mais ninguém lá.  



- Mas você deveria ter falado com a gente...  
- Eu achei que era outro vigia ou profissional PCD e ele não respondia o que eu perguntava...  
Então veio o interrogatório:  
- Como era esse homem? O que ele fazia lá? Ele te disse alguma coisa? Você deveria ter falado com a 
gente... Como vamos ter confiança em você?  
- Bem, estou falando agora. Um senhor de média estatura, cabelos grisalhos e óculos de aro preto, uns 75 
anos. Um homem forte, uma cor parda mais clara... Eu avisei ao Adilson! Falta de falar não foi.   
O rosto de Sandra ficou transfigurado.  
- O que foi, dona Sandra? Eu me arrependo de não ter falado, mas...  
- Vamos puxar as câmeras! – Sanda fez uma ligação para o refeitório e pediu para chamar Adilson que 
ainda estava na empresa.  
- Quero explicação, senhor Adilson! – Ela mal esperou o segurança chegar à sala. - Ivan disse que viu por 
duas vezes um homem estranho no vestiário na semana passada. E a sua ronda, como fica?  
- Dona Sandra, eu não tenho registro disso. Não havia ninguém, além nós dois, logo após a saída dos 
outros empregados. Então, vamos olhar as imagens das câmeras... 
Os três passaram o dia todo verificando as imagens. Nenhuma movimentação estranha na empresa. Não 
viram homem algum nas imagens. A câmera de fora do vestiário não mostrou irregularidade.   
Ivan começou a ficar preocupado com o que poderia lhe acontecer na empresa: a perda da promoção. 
Estaria ele ficando maluco? Por que não avisou na administração e confiou somente no segurança?  
Na quarta-feira, nova reunião com dona Sandra.  
- Por que Adilson não veio? Eu sei que vi aquele homem e deveria ter avisado... Desculpe pelo transtorno 
que causei. Na verdade, eu vim foi pedir as minhas contas. Vocês devem estar achando que eu sou 
maluco e vejo alma penada por aí...  
- Sente-se. Deixa eu te mostrar uma coisa, Ivan? Olha essa foto. – Sandra pegou um porta-retrato na mesa 
do fundo da sala.    
- Era esse homem! Foi ele que eu vi no vestiário. Quem é?! - Ivan ficou arrepiado.  
A mulher respirou fundo, aliviada. Sentou-se na cadeira, limpando uma lágrima do rosto:  
Ele é meu pai, sô Valdemar. Morreu há 5 anos de câncer. Trabalhou aqui muito tempo, todo mundo 
gostava dele. Não é porque era meu pai, mas foi um grande homem! Praticamente construiu as 
instalações de toda a empresa junto com o Augusto; muito do projeto foi ideia dele! Você não é o 
primeiro que já o viu por aqui depois que ele faleceu... Até Adilson...   
- Não pode ser possível, dona Sandra. Eu não acredito nessas coisas! Eu não quero mais trabalhar à noite 
não... Não me importa a promoção. Eu quero as minhas contas. Fico triste pelo trabalho, feliz por seu pai 
deve ter sido um grande homem... Mas não tem conversa!     
- Calma, Ivan. Você realmente deveria ter falado em movimentação estranha nas dependências da 
empresa.  Mas, Augusto não acredita e nem comenta essas coisas e peço que não comente esse assunto 
com os outros colegas. Mas eu fico feliz que ele esteja bem. Reza por ele, por favor. É o que eu faço todos 
os dias... Eu sinto muita falta dele... Queria tanto um abraço dele...  
Naquele dia, o rapaz não trabalhou, muito menos, Sandra. Ela passou horas contando casos do pai e Ivan 
ficou muito interessado em saber que fora sô Valdemar. Felizmente, Ivan acabou desistindo de pedir as 
contas e prometeu não comentar o assunto, nem com Adilson.   
Obviamente, ele perdeu a promoção, porque se recusou trabalhar à noite. Continuou na empresa e 
sempre que passava pelo vestiário rezava pelo senhor Valdemar. Nunca mais o viu por ali. No entanto, ele 
sabia que no fundo, bem no fundo, com aquela “visão”, ele deixou dona Sandra mais aliviada porque ela 
sabia que seu pai estava, de alguma forma, por perto e “bem”.  
Em menos de 1 ano, Ivan conseguiu nova oportunidade de promoção na empresa. Essa foi infinitamente 
melhor que a primeira. Ele se tornou supervisor geral de todo o departamento técnico. Resolveu até fazer 
de a faculdade de engenharia de produção.   
Um dia, em um conversa particular com dona Sandra, o rapaz comentou:  
- Há alguns meses, eu sonhei com seu pai. Ele disse que eu iria ter outra promoção aqui na empresa, 
porque eu sou homem honesto e muito trabalhador. No fim do nosso papo, ele falou exatamente assim: 
“ame meus filhos, eles foram tudo pra mim. Não se esqueça: eles confiam muito em você. Que Deus te 
abençoe, Ivan.” E desapareceu no fundo vestiário.  
Sandra não disse palavra alguma. Ela abraçou fortemente o colega como se tivesse abraçando seu próprio 
pai, Valdemar...     
______________________________________________________________________________________ 


